Velkommen til min dagpleje
Jette Boe Jepsen
Tøndervej 146 6200 Aabenraa
74632459 – mobil: 28442459

Lidt om mig: Jeg er født i 1972 og har været dagplejer siden 1.1
2000. Jeg er uddannet cafeteriaassistent (det der nu hedder cater).
Jeg er gift med Stefan som er ejendomsfunktionær. Vi har 3 piger:
Camilla født 1997
Caroline født 1999 og
Cathrine født 2002
I 2015 blev vi godkendt som plejefamilie og har pt. en lille pige i
aflastning hver 2. weekend.

Vores hjem er allergi venligt.

Mit hjem:
Dyr: Nej
Røg: Nej

Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

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

Grundkursus
Børn og Natur
Interkulturel pædagogik
Leg med sprog
Læreplaner
Kursus for erfarne dagplejere
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
1. hjælp
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på en tryg og genkendelig hverdag, hvor det enkelte barn kan udfolde sig. De skal
mærke at de bliver set og hørt. Vi arbejder dagligt ud fra de pædagogiske læreplaner.
Da jeg bor tæt på skoven, bruger vi den meget. Andre ude aktiviteter kan være: at fodre ænder,
tage en tur til stranden eller tage på en legeplads. Hjemme bruger vi tiden på gymnastik, læse,
synge, rim og remser og være kreative.
1 gang i ugen er vi i legestue på Klinkbjerg.
3 – 5 gange årligt inviterer jeg til forældrekaffe.
Sommetider laver jeg mad med børnene. Synes det er
vigtigt børnene deltager i madlavning, borddækning o.l. Min erfaring siger mig, at børn er mere
interesseret i at smage nye og anderledes ting, når de har
været med til at lave det.
Vi har et godt samarbejde i min gruppe. Vi mødes på
legepladser, i skoven og ind i mellem hjemme hos hinanden. Vi
holder diverse arrangementer, både med og uden forældre.
Såsom fastelavn, sommerudflugt, Dagplejens Dag og julefest.

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 undre jer over, er I altid
velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Jette Boe Jepsen

