Velkommen til min dagpleje

Jytte Elsborg Jacobsen
Hærvejen 13
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1966, gift med Jens. Vi har en dreng (1990) og en datter (1993).
Jeg har arbejdet i butik, derefter børnehave og i 1990 blev jeg dagplejer. Jeg spiller bl.a. håndbold og
løber/cykler i min fritid og derudover bruger jeg tiden på at lave kreative ting.
Mit hjem:
Dyr: Ingen
Røg: Jeg er ikke ryger, Min mand ryger udenfor.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus som dagplejer
Opdateringskursus for ”erfarne” dagplejere
Leg med sprog
Pædagogiske læreplanskurser
Dagplejernes kurser
0-5 -årige børns udtryksformer
Samspil og relationer
Førstehjælpskurser (løbende)
Certificeret Naturdagplejer 2015

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag for børnene.
Jeg bruger flittigt min udendørs legeplads og naturen. Da det er her hvor de små kan udforske verden, på
samme tid giver det dem en motorisk såvel som sanselig oplevelse/udfordring.
Indendørs laver vi mange forskellige ting, så som at tegne, male, lave perler, læse bøger, synge med mere.
Min gruppe går i legestue, til gymnastik, så tager vi i heldagslegestue enten i borgerhuset(ved hallen) eller på
Spejdergården.
Jeg besøger plejehjem sammen med en kollega og indimellem går jeg også på biblioteket med
dagplejebørnene.

Vi spiser:
Formiddagsmad: ca. 8.45- 9.15 / Brød/ Frugt/ Grønsager/ Vand
Middag: ca. 11.30-12.00 /Brød / Varm mad / Mælk

Eftermiddag: ca. 14.30 /Brød / Frugt / Grønsager / Vand
Ovenstående kan varierer lidt i tidspunkter, da jeg tager udgangspunkt i det enkelte barns ve og vel.
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
Jytte E. Jacobsen

