Velkommen til min dagpleje
Dorthe Jette Pallesen
Uglekær 126
6200 Aabenraa
Tlf: 22590252

Lidt om mig:
Jeg er født i 1973. Jeg er gift med Thomas og har 2 børn. Frederik født I 2004 og Mathilde født I 2007, som
begge går i skole.
Jeg er uddannet pædagog i 1999 og har arbejdet ca. 9 år på en døgninstitution med fysisk og psykisk
handicappede børn og unge. I 2008 startede jeg som dagplejer.

Mit hjem:
Dyr: Ingen dyr
Røg: Mit hjemmet er røgfrit

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

Grundkursus
Førstehjælpkurser
Pædagogiske læreplaner
Inklusion
Grønnespire – Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger stor vægt på, at give børnene tryghed og en genkendelig hverdag, med masser af omsorg og
nærvær. At det enkelte barn bliver set og hørt. At vi i hverdagen drager omsorg for hinanden og skaber nogle
relationer.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Vi tager i det daglige udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer:

•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Det vil sige i min dagpleje laver vi mange forskellige ting, men det vi især godt kan lide, er at læse/synge,
lave kreative ting, komme ud i naturen, cykelture med Christianecyklen, o.s.v.
Fra 2015 har vi særlig focus på naturen “De grønne Spire”. Så vi er ude hver dag, uanset vejr og vind. En
gang i ugen er vi på udflugt, det kan være i skoven, marken eller et andet spændende sted. Vi kigger efter
blade, sten, kogler, små dyr o.s.v. En gang i måneden laver vi bål-/udendørsmad.
Udover det, er vi en gang i ugen i heldagslegestue. Vi har legestuen i den ene ende af børnehaven
“Spiretoppen”. Vi er som regel 3 dagplejer af gangen og laver mange forskellige aktiviteter.

Jeg servere sund og varieret mad:
Formiddag: Frugt, Boller/knækbrød, havregrød, øllebrød, vand
Middag: Rugbrød med pålæg, ost, fisk, varm mad, grøntsager, mælk
Eftermiddag: Boller, knækbrød, rugbrød, frugt, vand
Jeg synes det er vigtigt at gøre måltiderne hyggelige, at der er en rar og god stemning, hvor vi snakker om alt
muligt. Det kan blandt andet være om vejret, hvad vi har oplevet og lignende.
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
Dorthe Pallesen

