Velkommen i Dagplejen hos Helle Aastrup

Børn går balancegang på balancebane

Lidt om mig og mit hjem:
Jeg hedder Helle Aastrup er en årgang 1965
Jeg har været dagpleje siden 1998
Jeg er gift med Klaus og vi har 2 voksne børn og 2 dejlige børnebørn.
Jeg bor på Kærstykkevej i et dejligt Rækkehus med have.
Kurser/ uddannelse:
Jeg er uddannet pædagogiskassistent, og har deltaget på mange gode kurser, så som
leg med sproget, sammen om barnet, førstehjælp som bliver opdateret,
læreplanskurser og Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen.
Jeg arbejder meget med motorik, selvhjulpen hed og bruger naturen maget.
Mit fokus:
Jeg er mega stolt og glad for mit arbejde som dagplejer.
Da jeg syntes det er spændende at følge og stimulere børnenes udvikling fra de kan
Krybe og kravle til de kan gå og løbe, fra de kan pludre til at snakke og synge.
Min hverdag:
Hos mig får børne en tryg og god hverdag, der fungerer harmonisk og struktureret,
Som jeg mener at børn har brug for, for at udvikle sig optimalt.
Jeg syntes at naturen er et perfekt rum for udvikling og stimulering af børns sanser
og motorisk udvikling.

Vi tager på ture rundt i Hvidovre, bruger Kystagerparken eller tager en cykeltur ud
til Quark Centeret, som er et dejligt sted med masser af dyr og naturoplevelser.
Det gode måltid:
Imens jeres børn er hos mig, sørger jeg for alt maden, som jeres børn har brug for i
løbet af dagen.
Dagplejen har en kost politik som betyder sund og varieret kost, som er minimum 75%
økologi.
Ved måltidet deltager børnene på det niveau de kan, de hjælper hinanden, vi taler om
dagens aktiviteter og smager på forskellig mad.
En gang om ugen er vi i heldagslegestue på Nestors Alle 3
Legestuen hedder Spiloppen og i afleverer og henter enten hjemme hos mig eller i
legestuen, alt efter hvad vi aftaler.
Mine forventninger til jer:
En god dialog med forældrene, er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.
Er der nogle ting i syntes der burde være anderledes i forhold til jeres barn, så kom
og lad os snakke om det.
På glædeligt gensyn
/ Helle

Ænder i en å

