Gå i dagpleje hos Helen.
Hej,
Jeg hedder Helen og er dagplejer for Gribskov
Kommune, det har jeg været siden 2001 og er
glad for at børnene kommer hverdag i mit hjem,
så er der liv i huset.
Åbningstider lige nu:
Mandag: 6.45-16.30
Tirsdag: 6.30-16.30
Onsdag: 6.45-16.30
Torsdag: 6.30-16.30
Fredag: 6.30-15.00

Har en afdeling helt adskilt til dagplejen med egen indgang og en
dejlig lukket have med legehus sandkasse og plads til at kører på
scooter og cykle.

Plads til børnene kan sove ude i barnevogn(har selv barnevogne til
4 børn) og sove inde.
Jeg går meget op i og bruger meget tid på at hjælpe mine børn til
at blive selvhjulpen, de er meget med i hverdagen til at hjælpe
med tingene, så som at dække bord og tage tøj af og på.
Laver barnets bog med billeder, så når barnet slutter, er det muligt
at kigge tilbage og mindes hvad vi barnet har lært og lavet i
dagplejen.
Tryghed og nærvær er noget jeg lægger stor vægt på. Men rutiner i
hverdagen er godt, så vi gør meget det samme hverdag bl.a. spiser
vi på samme tid, så ved børnene hvad de skal og hvornår.
Forældresamarbejde er vigtigt for mig, så vi er i et tæt og åbent
samarbejde der kan give jeres barn en tryg hverdag her hos mig.
Dagligdagen kan se sådan ud:
Kl. 6.30-8.00 ankommer børnene og spiser morgenmad.
Kl. 9.00-9.15 formiddagsmad.

Kl. 9.30-11.00 aktiviteten.
Kl. 11.00-12.15 frokost
Kl. 12.15-15.00 middagslur
Kl. 15.00 -15.15 eftermiddags mad

Aktiviten kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Skovtur.
Besøger andre dagplejer.
Tager på tog/bustur.
Leger i Haven i alt slags vejr.
Bager boller.
Meget andet hvad vi finder på.
Er så heldig at havde en lad cyklen til 4 børn, så vi kommer
lidt omkring med den.

Om mig selv:
Navn: Helen Lindbom
Adresse: Spurvevej 26
Telefon: 26 22 77 69
Mail: hlsko@gribskov.dk

Aldre: årgang 1975
Erfaring: dagplejer siden 2001
Andet: røg og dyrefrit.
Børn: 2 børn fra 2001 0g 2003
Gift: Med Sten
Kurser:









Grundkursus
Pædagogiske lærerplaner
Førstehjælpskursus.
Sprog og motorik.
Girafsprog
Babytegn.
Udsatte børn og unge
For tidligt fødte børn

Hvis I ønsker at besøge dagplejen, skal I kontakte
dagplejekonsulent Helle Hansen 72497663.

