Jeg hedder Helle og er fra 1973.
Jeg er gift med John og sammen har vi to børn; Simone fra 1997 og Anders fra 2000
Min familie vil væ re hjemme om morgen og om eftermiddagen, så de vil også væ re en del af
børnenes hverdag, ligesom I foræ ldre vil møde dem.

Jeg har væ ret dagplejer siden 1998 og elsker at stå op hver morgen for at tage imod børnene.
Indendørs opholder vi os i køkkenet, vores lange gang og i
legevæ relset.

Udendørs har jeg en lukket hyggelig have med en sandkasse, legehus samt en masse køretøjer
og forskelligt legetøj.

Jeg er en meget glad og smilende pige, der læ gger væ gt på at tage godt imod mine
dagplejebørn. Meget af deres tid er i mit hjem, her skal de føle sig trygge og have omsorg.
Den tid de er hos mig, er et af de tidspunkter i deres liv, hvor der sker rigtig meget i både
deres fysiske, sproglige og psykologiske udvikling, det er vigtigt for mig at støtte dem bedst
muligt i samarbejde med jer, så de er klar til fremtidige udfordringer.
Jeg ser på det på det enkeltes barns behov og indretter hverdagen efter den børnegruppe
jeg har. Jeg er meget glad for at spille musik, synge, danse, læ se bøger, væ re udendørs og
lege. Gennem legen, støtter jeg det enkelte barn i deres personlige udvikling. – Alt dette
fylder derfor en stor del af hverdagen hos mig.
Jeg er bevidst om at sange og musik stimulerer børnenes sprog, så ved hjæ lp af fagter og
illustrationer bliver børnenes sproglige forståelse forstæ rket og udviklet.
Vores hverdag starter med morgenmad derefter leg og formiddagsmad, inden vi begiver os ud
i verden. Verden består ofte af min have, men vi er også tit på gåture. Vi ser æ nder og fisk i
byens gadekæ r, vi går en tur på ”bakken” for at plukke æbler og finder andre spændene
verdner.
På disse gåture vil vi møde forskellige underlag, liner, bakker og broer der skal besejres.
Dette styrker børnenes motorik, balance, led og giver en god koordination. Ligesom vi vil
møde forskellige lyde og lugte, der stimulere sanserne og kan give anledning til
genkendelighed.
Omkring kl. 11.30 spiser vi sund og varieret frokost, her vil børnene isæ r møde forskelligt
grønt og blive præ senteret for forskellige konsistenser og smage.
Derefter vil vi børste tæ nder og synge, læ se en bog eller lege lidt indtil alle er putteklare.

I løbet af tiden hos mig vil jeg forberede børnene på deres videre fæ rd i børnehaven.
Gennem leg og praktik vil børnene få deres sociale kompetencer styrket, væ re introduceret
til større og mindre miljøer, de vil læ re at vente på tur, kunne klare sig sprogligt, væ re
rimeligt selvhjulpne og have en hel del basis viden på mange områder.

Vi besøger ofte andre dagplejere og deltager hver anden uge i legestuen i Spirrevippen i
Grevinge. Børnene vil her læ re at begå sig i mindre og større grupper, møde andre dagplejere
og fremtidige kammerater.
Dagplejerne i Vig har arrangementer til jul og fastelavn som jeg deltager i, og foræ ldre er
ligeså meget velkomme.
Jeg forventer, af jer foræ ldre, at vi har et godt samarbejde så vi sammen kan støtte jeres
børn. Glade foræ ldre giver glade børn.

Jeg går meget ind for åbenhed, så dette forventer jeg går begge veje. Både i forhold til små
ting der rører sig i børnenes liv, men i høj grad også omkring ting der foregår hos mig, og ting
som I syntes jeg kan gøre anderledes.
Vi ses!
Kæ rlig hilsen Helle

Kildeagervej 7
4560 Vig
61 78 70 28

