Velkommen til min dagpleje
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•

Jeg hedder Janni Sudergaard og er uddannet pædagog i 2015
Jeg har været dagplejer siden 2018
Jeg bor sammen med min mand Thomas og vores tre børn
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på
En god og varm modtagelse af børnene, hvor der er tid og rum til at sige ”Vi ses” til mor og far. Når vi tager os
tid til den gode modtagelse og børnene kan se at mor og far også synes det er et trygt sted at være, så skabes
der en tryghed som er en vigtig del af det at trives og udvikles som barn.
I min dagpleje ønsker jeg at skabe tid og rum til at være, til at mærke følelser og bruge kroppen. Det gør vi
blandt andet ved at have mindfulness og yoga som en helt naturlig del af hverdagen, vi bruger meget tid ude
og vi har tid til bare at tulre og hygge.
Når hverdagen er i gang og nye børn føler sig trygge i dagligdagen tager vi i legestue for at styrke det sociale
samvær, hvor vi laver aktiviteter med andre dagplejer, ligesom vi har en dagpleje på den anden side af gaden,
hvor vi kan finde på at gå på havebesøg.
Børnene får små hverdagsopgaver såsom at bage, dække bord og rydde op – alt sammen for at styrke
børnenes følelse af at være værdifulde og have ansvar. Vi har også en fast dag om ugen med varm mad, hvor
børnene hjælper med indkøb samt at forberede maden.
Jeg prioriterer et godt forældresamarbejde og I vil derfor blive inviteret til forældrekaffe nogle eftermiddage,
så I forældre også kan snakke sammen, ligeledes kan børnene lære de andre forældre at kende. Hver anden
måned bliver der sendt nyhedsbrev ud, så I ved hvad vi hygger os med og hvad vi har af planer, såsom
forældrekaffe.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Uddannet pædagog i 2015
Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Børneyoga-instruktør i 2015
Neuropædagogik
”Basis-arabisk” v. FOF i 2018

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue

