Velkommen til min dagpleje
Susanne Buchtrup Jensen
Tunneldal 26
6330 Padborg
Telefon: 74 67 01 19

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1956, er uddannet som klinikassistent inden for tandplejen, og startede
som dagplejer i 1984 - 1999 og igen fra 2007. I de mellemliggende 7 år har jeg været
vikar i forskellige børnehaver.
Jeg er gift med Carsten, og vi har sammen 3 børn - som alle er udeboende - samt 4
dejlige børnebørn.
Min mand og jeg er inkarnerede campister, og tager på campingture i hele
europa/norden.
Mit hjem:
Jeg bor i et nyt hus med store lyse rum, hvor der er god plads til at lege.
Vi har ingen dyr, men vores datter kommer af og til på besøg med hendes dværg
gravhund.
Vi har en dejlig stor have med "nedbygget" sandkasse, og rigtig god plads til børnene
at lege på.
Der er røgfrit.
Jeg har taget følgende kurser indenfor dagpleje:

•
•
•

Grundkursus
Pædagogiske læreplanskurser
Førstehjælpskurser
Kursus for erfarne dagplejere
o Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
o Anderkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
o Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Arbejde med for tidligt fødte børn
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO

•

Certificeret som Naturdagplejer – grønne spirer

•
•
•
•

Hverdagen hos mig:

Jeg lægger vægt på, at vi har en rar og hyggelig hverdag.
Vi er meget ude - både i haven og i skoven, som ligger lige ved huset.
Medmindre vejret er meget dårligt, er vi dagligt i skoven hvor vi oplever de skiftende
årstider - anemoner, fuglekvidder, rådyr, blade, vandløb o.s.v.
Vi har tit madpakke med i skoven, hvor vi også leger og finder ting i skovbunden.
Jeg lægger stor vægt på at børnene lære af den dejlige natur vi har til rådighed
omkring os.
Vi er ugentligt i legestue, hvor vi møder de andre børn/dagplejere.

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
Susanne Buchtrup Jensen

