Velkommen til min dagpleje:
Kirsten Krause
Gammeltoft 5, Tørsbøl
6300 Gråsten
Kontakt til dagplejen: 88 72 65 93

Hej!













Jeg har været ansat som dagplejer siden 1994
Jeg er uddannet indenfor kontor/speditiom. I 2006 blev jeg færdig som Pædagogisk
Assistent, har uddannet mig til Idrætsdagplejer, deltaget i div. Kurser i børn og natur, børns
udtryksformer, musik, samarbejde og relationer, den svære samtale, Dagplejegrundkursus, 1. hjælp samt er pt. under uddannelse til Motorikvejleder.
Jeg bor sammen med min mand Jan, og sammen har vi 2 voksne piger.
Vi bor i på en nedlagt landejendom med plads til udfoldelse, samt en dejlig stor lukket
have, hvor der er mulighed for stimulation af alle sanserne året rundt, og kun 1 km ud til
skoven.
Legeværelse, køkken og gang ligger i direkte forbindelse, så der er plads til udfoldelse samt
hjemlig hygge.
Dit barn har mulighed for at sove ude eller indenfor.
Røgfrit hjem.
Ugentlig legestue i Børnegården Kværs, som også bruges ved gæstepleje under ferie,
kurser og sygdom.
Flere årlige arrangementer også i samarbejde med Børnegården og evt. skolen.
Tager på tur/besøg hos dagplejekolleger i nærområdet.
Gymnastik i Multihallen.

Jeg lægger vægt på:
 Kropslig udfoldelse og stimulation, da velstimulerede sanser danner grundlaget og
kvaliteten, for den fremtidige læring/udvikling samt barnets selvværd.
 Jeg arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvor både det fysiske, psykiske og sociale
velværd går hånd i hånd.
 Et anerkendende, tillidsfuldt og nærværende samarbejde med det enkelte barn og dets
forældre.
 Barnet lærer gennem brug af kroppen, og har derfor brug for at gøre tingene SELV.
 Børn som anerkendes og selv får lov, bliver glade børn – og glade børn udvikler sig bedre
og lærer mere om/af både omverdenen og sig selv.

Hverdagen hos mig:
 Barnet modtages i trygge og nærværende rammer, med vægt på det enkelt barn og dets
behov.
 Sund og ernæringsrigtig kost iflg. Kostpolitikken for Sønderborg kommune.
 Der er fokus på at stimulere sanserne og få brugt kroppen/sproget/fantasien/kreativiteten,
hvilket styrker barnet i at lære nyt, samt gøre brug af indlært erfaring.
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Naturen er fuld af udfordringer og forandringer, så denne bruges ofte.
Vi er i legestue en gang ugentlig

I min tid i dagplejen har jeg deltaget i mange kurser – her nogle eksempler:
 Dagplejens grundkursus
 Førstehjælp/hjertestarter
 2006 Pædagogisk Assistent (PGU)
 2011 Idrætsdagplejer
 2012 Sønderborg Kommunes uddannelse i Sprogpakken
 Under uddannelse til Motorikvejleder, som forventes færdig november 2016
 Samt en del AMU kurser børn og natur, Udtryksformer, Musik mm.
 Udviklingsskemaer og læreplaner.
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