Profil
Georgina Holte
Stenbjerg 7
3200 Helsinge
Telefon: 21 64 04 63

Min familie består af
•

•
•

•

Mig selv Georgina
o Jeg kommer fra Brasilien og har været i Danmark, i godt 23 år
o Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2000
Min mand Søren arbejder i forsikringsbranchen og er ofte på forretningsrejse
Vores børn
o Amanda på 19 år, der arbejder i Kvickly
o Carolina på 18 år, der går i 2G på Gribskov gymnasium
o Philip på 15 år, der går i 9 klasse på Nordstjerneskolen
o Isabella på 7 år, der går i 1 klasse på Nordstjerneskolen
Vores dyr
o Sasha en kat på 6 år

Praktisk
•

•
•
•

Åbningstider
o Mandag til torsdag, kl. 06:45 til 16:30
o Fredag kl. 07:00 til 16:00
Besøgsordninger med 5 kollegaer
Legestue om fredagen sammen med 5 kollegaer
Åbent hus 4 gange om året

En typisk hverdag
•
•
•

•
•
•

Morgenmad fra 06:45 til 08:00
Mellemmåltid fra 08:30 til 09:00
Start af aktivitet kl 09:00
o Vi er ude når vejret er til det
o Vi synger, danser og laver gymnastik
o Vi tager på tur
Varieret frokost kl 11:00
Børnene sover fra 11:45 til de vågner
Frugt kl 14:30

Pædagogik og samarbejde
•
•

3 måneders samtale med forældre hvor vi
diskuterer barnets trivsel og udvikling
Lærerplaner, med 5 temaområder, udarbejdes
sammen med daginstitutionerne i kommunen

o
o
o
o
o

Social kompetence
 Fx besøger vi vuggestuen og får nye venner og omvendt
Krop og bevægelse
 Fx leg ude hvor vi hopper, gynger og triller
Børn og natur
 Fx skovtur hvor vi lærer om naturen
Sproglig udvikling
 Vi læser bøger og besøger biblioteket
Kulturelle værdier
 Vi snakker fx om julens tradition og deltager i julegudstjeneste

Kurser
•
•
•
•
•
•

Førstehjælp
For tidlig fødte børn
Personlig udvikling
Børn og natur
Sociale kompetencer
Etc

