Velkommen til min dagpleje
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Jeg hedder Lene Østenkær
Jeg har været dagplejer siden 1995
Jeg bor sammen med min mand og søn og har en datter, der er flyttet hjemmefra
Jeg har en sumpskildpadde og fisk

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Jeg tager imod barnet med et godmorgen og et smil. Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer.
Inde tegner og maler vi – som er aktiviteter, der retter sig mod temaet Kulturelle udtryksformer og værdier.
Til højtider jul, påske og fastelavn laver vi de traditionelle aktiviteter, som hører sig til alt efter børnenes
kunnen og alder.
I haven får vi brugt vores kroppe og udviklet motorikken. Jeg sætter gerne lege i gang, hvor vi er sammen, og
hvor de sociale kompetencer udfordres. Vi spiller f.eks. fodbold, leger på rutsjebane, gynger – her lærer vi, at
vente på tur. Når de har fået nok af fællesskabet flytter legen sig til at køre scooter, løbe, leg i sandkasse,
dukkevogn, og hvad vi ellers har at lege med i haven.
Når vi går på tur, tager vi ofte stien, hvor børnene får lov til at løbe. Vi besøger andre dagplejere eller møder
dem på legepladsen. Vi besøger også Dyregården og ser på dyrene, og når vi kommer hjem, finder vi dyrene
frem og snakker om dem, vi har set.
Når vi har natur og naturfænomener i fokus lægger vi f.eks. kartofler i en spand og følger dem fra de spirer
frem, og til vi til sidst spiser dem. Vi prøver at mærke på noget koldt/varmt, vådt/tørt og snakker om det.
Sproget er naturligt i alle dagens aktiviteter men ekstra i fokus, når vi læser bøger og synger.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Samspil i familien
Sundhed for små folk
Hygiejne og sundhed

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Børnehuset Kingo.

