Velkommen til min dagpleje
Rikke Meier
Hasselvænget 4
6091 Bjert
Tlf.: 20885755

Mine åbningstider:
Man-torsdag: 7.00 - 16.45
Fredag:

7.00 - 15.45

Hvem er jeg:
Jeg hedder Rikke Meier og er nystartet dagplejer i august 2015. Jeg er fra 1978,
bor i Sdr. Bjert sammen med min mand Jan og vores to dejlige piger Karoline fra
2005 og Anne fra 2007. Min fritid bruges på hygge og oplevelser med familien,
venner, motion og læse bøger.
Jeg er uddannet pædagog fra 2003 og har min erfaring i arbejdet med børn og
forældre fra vuggestue/børnehave samt Skole/SFO og egne børn.
Derudover har jeg været på kursus i følgende:









Børns sanser og motorik
Inklusion
Tidlig indsats
Børn med Socio-Emotionelle vanskeligheder
Børn med ADHD
Børn og stress
Børne yoga og mindfulness
Førstehjælp

Igennem min uddannelse som pædagog, samt mange års erfaring i arbejdet med
børn i alderen 0-10 år, har jeg altid været meget optaget af at arbejde med barnets
følelsesmæssige og sociale udvikling. Ved at arbejde i børnehøjde mener jeg, at
jeg ser hele barnet og bedre kan hjælpe eller støtte op for derved at fremme
barnets trivsel. Jeg elsker at arbejde med børn, at følge dem i deres proces med at
udvikle færdigheder og bidrage til at gøre dem mere selvhjulpne og se deres
ressourcer, da det er med til at styrke deres selvværd.

Jeg er et positivt menneske med et godt humør og hos mig møder jeres barn en
meget omsorgsfuld, nærværende og autentisk dagplejer. Mit hjem skal være et
rart sted for barnet at færdes i, et sted til leg, sjov, hygge, udfoldelse, udfordringer
og hvor der tages hensyn til hinandens forskellighed og hvor tryghed og varme er
nøgleord for hverdagen.
Mit hjem er røgfrit, allergivenligt, lyst og rummeligt.
Et godt og åbent forældresamarbejde er et vigtigt fundament i arbejdet med
barnets trivsel. Hos mig bygger et sådant gensidigt samarbejde på tillid, tryghed
og ærlighed. Det stiller krav til både Jer som forældre og mig som dagplejer. Jeg
mener, at den daglige dialog vedrørende Jeres barn er med til at give et indblik i,
hvordan vi sammen skaber de bedste vilkår for barnet.

En hverdag i min dagpleje:
Dagens aktivitet starter efter formiddagsmaden, hvor vi enten er ude og gå i
nærområdet, en tur på legepladsen, leger, tegner, læser bøger, synger eller
bevæger os til musik.
Inden frokost inddrages børnene i de praktiske opgaver såsom oprydning, vaske
hænder, borddækning m.m. med udgangspunkt i forhold til børnenes alder.
Efter middagslur og frugt leges der ude og inde.
Hver tirsdag mødes vi med andre børn og kollegaer i Legestue.
Jeg arbejder med baby- og børnetegn i hverdagen, når vi spiser, leger, synger,
skifter ble og før de sover. Jeg bruger piktogrammerne som en del af en
læringsproces for at styrke børnene i deres sprog og fordi børn har lettere ved at
forstå via billeder.
Derudover arbejder jeg ud fra Kolding kommunes læreplanstemaer både i
Legestuen og i hjemmet. I kan læse mere om de pædagogiske læreplaner på
Dagplejens hjemmeside.
Kost:
Morgenmad indtil kl. 7.30 (grød el. brød).
Formiddagsmad ca. kl. 8.30/ 9.00 (brød, frugt, ost).
Frokost ca. kl 11.00/11.30 (brød, div pålæg, grønt, fisk, lune
retter).
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30/15.00 (brød, grød, frugt).
Der serveres økologisk mælk til frokost og vand til de resterende måltider. Jeg
bager det meste af vores brød og bruger desuden de frugter, vi finder i naturen.

Jeg følger Dagplejens kostpolitik og sørger for en sund og varieret kost passende
til barnets alder.
Medbringes i dagplejen:
For at vi kan udforske naturen, lege på legepladsen og i haven, være kreative og
ellers udfolde os i hverdagens aktiviteter, er det vigtigt for Jeres barn, at følgende
ting medbringes og er funktionelle.






Skiftetøj, strømper, undertøj, savle smække
Bleer, sut, creme/salve til røde numser, solcreme om sommeren
Overtøj efter årstiden: jakke, regntøj, termotøj, flyverdragt, hue, handsker,
solhat.
Fodtøj efter årstiden: hjemmesko, støvler, sko, sandaler
Barnevogn med godkendt sele, regnslag, fluenet, dyne, lagen og gerne en
bamse eller andet som barnet føler sig tryg ved.

Er der noget, I er i tvivl om eller har spørgsmål til, er I altid velkomne til at spørge.
Det er vigtigt for mig, at I føler jer velkommen og trygge ved at aflevere Jeres barn.
Jeg glæder mig til at samarbejde med Jer, så vi i fællesskab kan give børnene den
bedst mulige hverdag.

Venlig hilsen
Rikke 

