Velkommen til min kommunale dagpleje.
Hej jeg hedder Lone Hjorth Nielsen. Jeg har været kommunal dagplejer siden november 2006. Jeg bor på
Kornumgårdsvej 69, på et nedlagt landbrug (ude på landet/inde i byen).
Jeg bor sammen med min mand Allan og 2 af vores sønner Jeppe og Mikkel. (Rasmus, den ældste er flyttet
hjemmefra). Vi har en kat som hedder Viggo. Vi er alle ikke rygere og vi bor i et 100% røgfrit hjem.
I vores hjem er der rigtig god plads til børnene. Jeg har et stort legerum og en tilstødende gang, som de bl.a.
leger og hygger sig i. Desuden har vi god plads udenfor. Vi har en stor lukket gårdsplads med fliser, som er
perfekt til at cykle og køre på traktor, spille bold og lege osv.

Desuden har vi en stor have med legehus, sandkasse og en overdækket terrasse, hvor vi sommetider spiser
frokost og får frugt ude om sommeren, når der er vejr til det. Vi har 2 drivhuse og en stor køkkenhave som
forsyner os og børnene med frugt og grønt i sommer og efterårsmånederne.
Hos os er alle børn velkomne. Jeg lægger stor vægt på at børnene er trygge i hverdagen. Vi lærer hinanden
rigtig godt at kende i de timer vi tilbringer sammen, og jeg vil gerne at vi oplever en masse spændende og
sjove ting sammen. Samtidigt bruger vi også tid på fordybelse, enten på at læse gode bøger, eller på at lave
et eller andet kreativt.
Jeg vægter udelivet højt! Vi er ude næsten hver dag, hvad enten det regner eller sner. Vi er i det hele taget
meget aktive. Vi leger rundt omkring på de forskellige legepladser, besøger kollegaer, tager på biblioteket og
deltager gerne i tilbud der er fra kommunen (bamsedag, dagplejens dag, jul på Kornumgård osv)
Jeg har min egen ladcykel med motor. Her er plads til 4 børn og vi kan hurtigt komme langt omkring og opleve
en masse, og børnene elsker simpelthen at cykle.

Jeg arbejder ligesom mine kollegaer efter læreplaner. Som regel har læreplanerne udspring i et aktuelt behov
som skal styrkes hos et eller flere børn, sprogligt, motorisk eller socialt. Det kan også være et emne vi lærer
om. Om efteråret har vi tit naturen som emne, da der på denne årstid er meget at tale og lære om.
Jeg er en del af gruppen Hønsegården. Vi er 7 dagplejere med børn som mødes i heldagslegestue hver anden
uge og til gymnastik en gang om ugen. Hele gruppen bliver DGI certificerede dagplejere i vinteren 2018/2019.
Det betyder at vi, når vi er sammen, vil arbejde meget med at bruge kroppen og styrke børnenes sanser ved
bevægelse og livsglæde i alle mulige former.
Herhjemme arbejder jeg også med at få bevægelse i ind dagligdagen på en sjov og underholdende måde. Vi
har mindst én ugentlig dag hvor vi laver sanglege og lege med bevægelse, vi bygger motorikbaner og meget
andet.
Jeg lægger stor vægt på et godt arbejde med forældrene. Jeg forsøger løbende at holde dem orienteret om
hvad vi går og laver. Jeg har en gruppe på Facebook, kun for forældrene og mig. Her lægger jeg meget tit
billeder ind af dagens eller ugens oplevelser. Desuden kan man også finde datoer for kommende
arrangementer, min ferie osv herinde.
Har du spørgsmål om min eller mine kollegaers dagpleje, kan du kontakte vores dagpleje pædagog Janni
Ladefoged på dagplejekontoret.

