Velkommen til min dagpleje

Britta Fey Petersen
Stenskær 14
6372 Bylderup Bov
Telefon 29658809

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1975, jeg er udannet køkkenassistent, og har arbejdet med faget 9 år inden jeg blev
dagplejer. Startede som dagplejer i 2003, og det har jeg brændt for siden. Jeg er gift, og vi har sammen 2
børn, Tobias årgang 02 og Kathrine 04. I fritiden spiller jeg fodbold, og går til Zumba / Bokwa.

Mit hjem:
Dyr: Vi har en Brun Labrador og 2 kaniner.
Røg: Hjemmet er røgfrit.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for dagplejer
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
Førstehjælp
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger stor vægt på at give børnene tryghed, så de syntes det er dejligt at komme i dagplejen. Jeg laver
dagsrytmer med forskellige aktiviteter, der passer til børnenes alder og behov ude og inde. Gør meget for at
det enkelte barn føler sig tryg, ved at lytte, give knus og ros.
Hver uge går eller cykler vi i legestuen. 1 gang om måneden er vi på besøg i børnehaven og kindergarten,
samt vi går på biblioteket hvor vi låner bøger.
Jeg lægger stor vægt på at deltage i stort set alle aktiviteter, da jeg mener at det er vigtigt børnene lære at
hygge sig med andre børn, end dem de omgås med i hverdagen. Vi spiser formiddagsmad, synger og leger
sammen. Børnene lærer ligeledes de andre dagplejer at kende, hvilket er en stor fordel når de kommer i
gæstedagpleje. Jeg har både barnevogn og Christiania cykel, og derfor kan turen også gå på skovtur eller
gårdbesøg. En køretur med børnene, f.eks. til stranden, kan jeg også finde på at gøre. Jeg låner autostolene
ved forældrene, så stolen passer til det enkelte barn (godkendt autostole).
Jeg tilbyder børnene en sund og varieret kost. Fødselsdag skal selvfølgelig fejres, hvor vi hygger med lidt
ekstra. Det kan foregå hos mig selv, eller vi kan blive inviteret hjem til barnet. Vi kommer gerne.
Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer, hvor jeg tager billeder, som jeg bruger til at dokumentere med.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Britta Fey Petersen

