Dagplejeprofil:
Jeg hedder Marian Møller, jeg er født i 1959, og gift med Hans, vi har to voksne børn, der er flyttet
hjemmefra.

Jeg bor på Græsted Vænge 51 , et stille kvarter, uden gennemkørende trafik.
Tlf: 20848631
mbmoe@gribskov.dk
Jeg har været dagplejer siden 6-1-1986, jeg er rigtig glad for mit arbejde med børn.
Har taget følgende kurser/uddannelser:
Grundkursus i 1987
Stimulering og beskæftigelse af 0-2årige børn, 0-2åriges ernæring, arbejdsstillinger og løfteteknik i 1990
Indvandrer/flygtningebørn i 1993
Kommunikation i 1998
Børns udtryksformer 1999
Indvandrer og flygtningebørn i daginstitution og dagpleje 2000
Børns kompetenceudvikling 2001
PGU (via internettet) 2003-2004
Sundhedsprojekt hos sundhedsrådgivning 2008
Børn og natur 2010

Pædagogisk assistent 2011
1. hjælps kurser der vedligeholdes hvert 2. år.
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2014
Ipad kursus 2015
Dagplejebørnene og jeg holder til i en pavillon,
hvor vi kan gøre hvad vi har lyst til. Den er røgfri og allergivenlig.
Den er indrettet til børnene, der er legeværelse, køkken alrum, badeværelse, lille rum (bibliotek) i
forbindelse med entré i alt 36 kvm.
Jeg har en sund kost politik, jeg laver selv noget af det, sunde pandekager, boller, frugtmos, og børnene
følger med i processerne. Vi spiser meget frugt og grønt, råt eller tilberedt.
Der er lavet en legeplads lige udenfor, med legehus, græsplæne, sandkasse, løbecykler, motorcykler,
dukker, dukkevogne osv.
Jeg arbejder inkluderende. Børnene bliver tidligt selvhjulpne, de dækker selv bord, tager tøj af og på,
hjælper hinanden.

Børnene er med til at planlægge dagen, på deres plan, de ønsker fx: at tegne, male, gå tur i skoven,
på legepladsen, bage (jeg tilbereder mens børnene kikker på, børnene er med til at forme og
dekorere)
Jeg arbejder med de 6 læreplanstemaer, barnets bog, it. Dagplejen har indkøbt en Ipad, som vi
arbejder med: vendespil, tegner, laver bog med billeder som børnene vælger.
Jeg besøger kollegaer, og får besøg af kollegaer, vi går ture sammen, planlægger aktiviteter osv.
Det er også de dagplejere, der skal passe børnene, når jeg holder ferie eller er på kursus.
Samarbejde med børnehaver/vuggestuer i Græsted
Vi tager på ture i nærmiljøet, og ture længere væk fx: Zoo og Øresundsakvariet
2. onsdag i maj er det dagplejens dag, det er en landsdækkende begivenhed. Vi fejrer den med en
tur gennem byen, med pyntede barnevogne, og vi besøger de butikker, der er i byen.

