Velkommen til min dagpleje
Jette Petersen
Løkkegårdsvej 76
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er gift med Ken og sammen har vi to børn fra hhv. 1995 og 1998. Vicki er udd. Sosu assistent ,og Nikolaj
går på EUC-syd i Aabenraa på tømrer linien.
Jeg dyrker zumba , går i motionscenter , løber, cykler mtb, og hvis vejret tillader det sejler vi. Ellers hygger
jeg med familie og venner.
Mit hjem:
Dyr: Jeg har 2 søde små hunde (Bichon Frisee) der er opvokset med børn, de er allergi venlige dvs. de fælder
ikke, så børn/voksne med astma allergi kan tåle dem.
Røg: Jeg har et røgfrit hjem
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pædagogiske læreplaner
Grundkursus
Førstehjælp
Børns udtryksformer
Planlægning af pædagogisk aktiviteter
Udsatte børn
Erfarne dagplejer
Grønne spirer kurus
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Kunne se således ud:
Skovturs udflugt m. medbragte madpakker eller mad over bål
Bondegårdsudflugt på Christianiabike m. madpakke
Synge/danse til musik med instrumenter vi selv laver
Kreative ting: male, tegne, klistre lave forskellige ting til højtider

Spille dukketeater m. hjemmelavede dukker
Bage boller sammen
Lave varm mad ca. hver 14.dag
Vi besøger kollegaer, så børnene lærer de voksne at kende samt deres børn, når de skal i gæstepleje
Så er de ikke så ”fremmede”.
Derudover er vi i legestue 1 gang ugentligt samt vi er med i heldagslegestuer enten på spejdergården eller i
borgerhuset.
Jeg prioriterer at børnenes hverdag skal være i hyggelige trygge rammer og i et roligt tempo uden stress og
jag. Jeg lægger stor vægt på nærvær, og kram, at børnene er trygge og glade, at se hvert enkelt barn og
deres forskellighed. Lytte til dem og hjælpe dem, så vi alle har det godt.
Dit barn vil blive udfordret på mange områder, bla. med renlighed, vente på tur, tage tøj af/på, lære at gå ved
barnevogn i trafikken, hjælpe til med borddækning, bage, behandle hinanden ordentlig, sprog, bordskik.

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
Jette Petersen

