Velkommen til min dagpleje
Mit navn er Anna C. Thomsen (Stinne). Jeg er født i 1961, er gift og har to voksne
udeboende piger. Jeg har siden 1994 fungeret som dagplejer i Skærbæk. Derfor har
jeg stor erfaring med børn fra forskellige kulturer og baggrund.
I min hverdag inddrager jeg pædagogiske læreplaner, hvor jeg arbejder med at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer. Jeg har stor interesse i naturen, og
jeg er certificeret naturdagplejer. Jeg vægter at komme ud i naturen og den friske luft med børnene hver dag,
hvor børnene og jeg udfolder vore kreative sider, med blandt andet hjemmelavet brombærmarmelade, kastanjedyr osv. Derudover går vi ture i skoven og kolonihaven. Når vi er indendørs leger vi i mit legeværelse,
hvor vi blandt andet dagligt synger børnesange. Jeg forsøger så vidt muligt at have en hvis kontinuitet i min
hverdag med børnene for at give dem tryghed og omsorg i gode og faste rammer.
Udover de aktiviteter jeg laver med børnene mødes vi en gang om ugen med en fast gruppe af andre børn og
deres dagplejere i legestuen. Her er der rigtig god plads, så børnene kan udfolde sig fysiks samt lege med
andre børn. Min baggrund som køkkenleder betyder, at jeg vægter børnenes måltider højt, og de får en sund
og varieret kost. Jeg gør meget ud af, at der er en god stemning omkring måltidet og vi taler om maden og
børnene smager mange forskellige ting, de udvikler deres motoriske færdigheder ved selv at spise med f. eks
ske eller gaffel. Har jeg et barn som skal i gæstepleje, sørger jeg for at lave en lege-aftale med min kollega,
så barnet lærer dagplejeren og hendes børn at kende. Derudover informerer jeg jer grundigt omkring gæstedagplejens adresse, værdier osv.
For at kunne udvikle mig mine faglige og professionelle kompetencer, har jeg deltaget i kurser. Nedenfor
nævnes nogle:



Førstehjælp, Kursus for erfarne dagplejer, Kursus i læreplaner (ambassadør)
Børns udtryksformer, Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, Forældresamarbejde i daginstitutioner og dagpleje, Medarbejder som deltager i forandringsprocesser, Børn og familie med behov for
særlig støtte og omsorg, Kvalitet i dagplejen.

Jeg vægter et godt forældresamarbejde, som for mig handler om gensidig åbenhed, respekt og tillid til hinanden. På den måde kan jeg bedst muligt imødekomme
jeres og børnenes behov.

Jeg er bevidst om, at barnets trivsel og udvikling er
vigtig - for jer som forældre og dermed for mit arbejde og jeg nyder derfor, at jeg hver dag kan byde velkommen til børnene og jer i mit børnevenlige og ikke
mindst røg - og dyrefrie hjem.

