DAGPLEJER I HØRVE

Velkommen i mit hjem
Bjergsøstien 4
4534 Hørve
Mobil: 24 77 38 92

Jeg hedder Lotte og har været dagplejer siden
1996.
Jeg har selv to dejlige børn, der for længst er fløjet
fra reden. Jeg er gift med Torben og vi er begge to
ikke ryger og vores hjem er selvfølgelig totalt
røgfrit.
Jeg er en glad pige med et positivt livssyn.

Jeg deltager løbende i kurser der bliver tilbudt blandt andet har jeg kursus i





Grønne spirer – naturpædagogik og ude aktiviteter for børn.
Grundkursus for dagplejer
Grundkursus for dagplejer i førstehjælp børn 0-3år – opfølgende kurser hver andet år.
Registrering af sprogudvikling i samspil og relationer i det pædagogiske arbejde.

Derudover har jeg erfaring med arbejdet med fortidigt fødte børn, børn med særlige behov, samt børn fra
flerkulturelle familier. I arbejdet med ovennævnte målgrupper er jeg med i det tværfaglige samarbejde
med dagplejepædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sagsbehandler, sundhedsplejersker samt tolke.

Som dagplejer bruger jeg
naturen meget i mit daglige
samvær med børnene.
Vores hus ligger ud til åbne
marker, hvor vi ofte
studere dyrenes og
afgrødernes gang gennem
de forskellige årstider.

Børn har en anderledes
mulighed for at udvikle sig
fysisk, mentalt og socialt når
vi bruger uderummet, til leg,
læring og socialt samvær.

Udenfor har jeg en skøn have, hvor vi er meget af tiden.
Jeg har en lille ”skov”, en hule, sansegynge, sandkasse. I
urtehaven planter og sår om foråret. Så der er,
masserer af muligheder og tid, nær og ro til at fordybe
sig i alle naturens muligheder.
Jeg bor tæt ved Vallekilde-Hørve friskole og
skovbørnehave, hvor vi må benytte deres dejlige ude
faciliteter.

Inde har jeg god plads med et rummeligt
legeværelse, stort køkken samt en lang gang,
hvor vi kan hoppe, lege - danse - synge og være
kreative når vejret ikke er til ude aktiviteter.

1 gang om ugen er vi i legestuen – Fidusen på
Nørregade 19.
Her mødes vi med andre dagplejer og deres
børnegruppe. Hvor vi laver fælles aktiviteter. I
vinter halv året har vi mulighed for at komme i
vores fritids center 1 gang om ugen, til fælles
aktiviteter hvor krop og bevægelse er i fokus.

Jeg fejrer fødselsdage, jul, påske, samt de særlige
festligheder og mærkedage som er relevante for
lige netop den børnegruppe, som er der på det
givne tidspunkt. Et par gange om året mødes børn
og forældre her hos mig til fælles hygge.

Jeg lægger meget vægt på mit arbejde med børnene, at de
føler sig trygge og har det sjovt o rat og at vi som voksne
har et godt samarbejde.
Glæder mig til vi ses.
Lotte

