Velkommen til min dagpleje
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•

Jeg hedder Louise
Jeg har været dagplejer siden 2018
Jeg bor sammen med min mand Richardt og vores to drenge
Jeg har følgende dyr: To marsvin

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Med nøgleord som tryghed, omsorg og fællesskab skaber jeg en hverdag, hvor der er plads, og hvor børn er i
centrum. Jeg arbejder med en anerkendende tilgang, hvor jeg ser på det enkelte barns ressourcer. Min
hverdag er struktureret, og som den tydelige voksen jeg er, skaber jeg rammer så jeres barn har
overskuelighed, medbestemmelse og indflydelse på sin egen hverdag.
I min dagpleje holder vi samling, når alle børn er kommet. Det skaber et socialt fællesskab, styrker sproget
og udvikler børnenes opmærksomhed. En samling er endvidere en god måde for os at samles og sige
godmorgen til hinanden på, inden dagens program starter. En samling kan indeholde dialogisk læsning,
synge, rim og remser, ord/billedlege, musik osv.
Jeg vægter ligeledes krop og bevægelse højt, da motoriske veludviklede børn har lettere ved at indgå i
sociale fællesskaber, eftersom barnet kan deltage i lege uden at koncentrere sig om kropslige begrænsninger
og basale bevægelsesmønstre. Derfor vil jeg sammen med børnene lave forskellige motoriske lege både inde
og ude.
Jeg vil endvidere tilrettelægge nogle gode læringsmiljøer, hvor børnenes perspektiv inddrages, så børnene
får de bedste muligheder for leg, eftersom børns leg er kilden til læring.
Én af mine andre værdier er fællesskab, og det vil jeg styrke ved at tage på fællesture ud af huset, til f.eks.
legepladser, i skoven, på biblioteket og i legestue sammen med andre dagplejere.
Jeg ønsker et varmt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Uddannet pædagog
Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
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De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Barnet i den delte familie
På kroppen af toppen
Dialogisk læsning
Reggio Emilie (en pædagogisk arbejdsmetode)
Præmatur børn – viden og handlemuligheder
Neuropædagogik
Udviklingsstøttende relationer – grundlaget for inklusion, sundhed og læring
Mentalt robuste børn
Sprogpakke

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Annasvej 1 gang om måneden og til
aktivitetsdage på Halvorsminde.

