Velkommen i min dagpleje
Solvej Klinge
Skærbæk

Lidt om mig selv
Jeg er årgang 1954 og jeg har været dagplejer siden 1975. Jeg er gift, og har 3 voksne børn, der er flyttet
hjemmefra. I min dagpleje lægger jeg meget vægt på tryghed og nærvær, samt motorikken og det sociale
samvær, så børnene kan få en god start på deres opvækst. Mit hjem er røgfrit og der er ingen dyr. Jeg har et
godt legeværelse samt et stort køkken.
Mit hjem
Vi leger i hele haven, som er indhegnet. Jeg har bl.a. sandkasse, gynge og rutsjebane, som vi bruger meget
for at træne grov motorik. Jeg lægger vægt på, at børnene kommer ud hver dag både formiddag, og også
efter kl. 15. Indenfor synger og læser vi, og øver finmotorikken ved at sætte perler/tøjklemmer på snor eller
bræt, vi maler og tegner og laver gymnastik. Vi tager ofte i skoven, hvor vi finder forskelligt naturmateriale,
som børnene kan lege med. Derudover går vi til tider på legepladsen samt boldrum i og ved hallen, ligesom
vi besøger kolleger, så børnene kan lære hinanden at kende. Vi besøger også tandlæge, bibliotek samt
bondegård. Én gang om ugen er vi i heldagslegestuen, hvor vi mødes sammen med andre af mine kolleger
og deres dagplejebørn.

Når jeg holder fri
Når jeg har fri, har dit barn mulighed for at komme i gæstepleje hos én af mine kolleger. Som oftest besøger
jeg den pågældende kollega før en planlagt fridag.

Kurser jeg har deltaget i
Jeg har deltaget i følgende kurser: Grundkursus - Kursus for erfarne dagplejere – Motorikkursus - Børn og
natur -Pædagogiske læreplaner - Den nødvendige opmærksomhed - Pædagogik for dagplejere - Samspil og
relationer – Førstehjælp m.fl.

Forældresamarbejdet
Jeg er en åben og ærlig person og fortæller jer, hvad jeres barn har lavet, og hvad der er sket i løbet af
dagen. Jeg håber på det samme fra jeres side angående jeres børn, såsom om jeres barn har sovet
godt/dårligt, spise og sovevaner, samt give besked hvis barnet er syg, holder fri, eller ferie.

På gensyn
Da der sker rigtig meget i børns udvikling i dagplejen er det bare dejligt at se dem blive klar til at omfavne
verden.
Vi ses i min dagpleje! 

