Velkommen til min naturdagpleje

Britta Bøttcher Rieder
Tværgade 14, Felsted
6200 Åbenrå
Telefon 60 78 93 15
Lidt om mig:

Jeg er født i 1978, og har været ansat i den kommunale dagpleje siden 2004. Jeg er certificeret
naturdagplejer 2013, 2014 og 2015 og har fået friluftsrådets grønne flag.
Læs mere på http://www.groennespirer.dk/
Jeg er gift med John og sammen har vi to piger fra år 2000 og 2002. Som person er jeg glad, omsorgsfuld,
kreativ og ude menneske.
Mit hjem:
Jeg er ikke ryger og vores hjem er røgfrit. Indenfor leger vi i en stor entre, legeværelset og køkken som ligger
i åben forbindelse. Vi har en stor hund, som dog ikke opholder sig sammen med børnene. Udendørs har vi
høns og kaniner i voliere, som vi kigger til dagligt, fra vores store legeplads med legehus, sandkasse, gynger
og ruchebaner.

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

Grundkursus for ansatte dagplejere
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Bedre kvalitet i dagtilbud – 2008
Bedre kvalitet i dagtilbud – 2009
Grundkursus i førstehjælp
Førstehjælp til dig med ansvar for børn.
Grønne Spirer – naturdagplejer
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at give børnene en tryg og glad hverdag, hvor vi har tid til fordybelse og øve at blive
selvhjulpen.
Som naturdagplejer skal jeg opfylde nogle kriterier som bla. er: Vi skal ud hver dag, enten i haven, på
legepladsen, i parken, til stranden eller i skoven. Vi skal føle og opleve årstiderne og have røde kinder. Se og
røre dyr og planter. Så, plante og høste - lære om madens vej fra jord til bord. De pædagogiske læreplaner er
en integreret del af Grønne Spirer.
Vi vil dagligt synge og når de lyse timer bliver mindre, vil vi bruge mere tid på at være kreativ og besøge
biblioteket. Vi går i legestue og til gymnastik sammen med andre dagplejer og børn.

Jeg tager løbende billeder af børnene, som fortæller og dokumenterer tiden i dagplejen, som I vil få på en cd,
når tiden i dagplejen er slut.

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 naturdagpleje
Britta Rieder

