Velkommen til min dagpleje
Naturdagplejer ”Grønne Spirer”

Navn
Adresse
Postnr. og by
Telefonnr.

Jonna Frandsen
Nørremark 64
6230 Rødekro
74661154 / 30641054

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1970. Jeg er uddannet regnskabsassistent.
Jeg er gift med Torben og sammen har vi 3 børn, Rikke (født 1996), Ditte (1998) og Jens (2004).
Min fritid nyder jeg med familie, hus /have, venner, gåture i naturen og løb.
I 2012 startede jeg som dagplejer, et valg jeg på ingen måde har fortrudt. Interessen og lysten for arbejdet
med de små børn er vokset i takt med, at mine egne børn er blevet større og mere selvstændige.
Jeg er meget glad for mit job som dagplejer, nyder at byde børnene velkommen
hver morgen, og synes det er spændende at være med til at udvikle, støtte og
stimulere børnene.
Mit hjem:
Dyr: Jeg har inden husdyr – men jeg går ofte tur med børnene, hvor vi tager ud
og ser på dyr
Røg: Vi er ikke rygere, og der ryges ikke i vores hjem
Hjemmet er allergi venligt
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus - arbejdet som dagplejer
Førstehjælp - efterfølgende repetitions kurser (spædbørn og børn generelt)
Temaaften - foredrag: Krop og bevægelse – små glade ben v/Nanett Borre
Temaaften - foredrag: Inklusion – børn og rummelighed i dagplejen
Temaaften - foredrag: Leg sproget frem v/Lotte Salling
Pædagogiske læreplaner
Inkluderende pædagogiske miljøer
Naturpædagogik og udeaktiviteter ”Grønne Spirer”
Certificeret naturdagplejer gennem Friluftsrådet

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger stor vægt på, at børnene har en tryg, lærerig og sjov hverdag, hvor der tages hensyn til det
enkelte barn. Jeg synes, det er vigtigt, at barnet oplever en tryghed i hjemlige omgivelser, at hverdagen er
forudsigelig, og at jeres barn udfordres i et tempo, der passer til barnets udvikling.
I dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer, som sikrer fokus på barnets læringsmiljø. Læreplaner er en
beskrivelse af dagplejerens mål for læring, leg og aktiviteter.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Vi bor tæt på skov og mark, så naturen bruges meget. Vi går ture til legepladsen, skoven, marken, biblioteket,
går ud og ser til hestene, vi kan også gå på besøg/eller have besøg af en kollega, hvor børnene så kan lege
sammen. Vil vi på lidt lægerne ture, kan vi bruge Christiania cyklen, som vi har i gruppen.
Er vi ”bare” hjemme og leger udenfor, kan vi lege i sandkassen eller lege med ”ude” legetøjet – eller måske
går vi på opdagelse i haven. Haven ligger ud til åben mark, så vi kan også være heldige at se en traktor.
Vi laver mange forskellige ting i dagplejen, leger meget på gulvet, hvor børnene lærer at lege sammen, dele
og vente på tur. Vi laver motorik baner, læser bøger, danser, synger, bygger med Lego, laver puslespil og
hvad vi nu ellers kan finde på. Vi kan også være kreative hvor vi maler, klipper og klistrer.
En gang om ugen mødes vi i legestuen med de andre børn og dagplejere fra gruppen. Her lærer børnene
de andre børn og voksne at kende, og være en del af en lidt større gruppe, det gør også, at de andre
dagplejere er genkendelige for børnene i forhold til evt. gæstepleje.
Sammen holder vi heldagslegestue i Borgerhuset eller Spejdergården ca. 6 gange om året.
Når et nyt barn starter i min dagpleje, gør jeg meget for at barnet skal føle sig trygt, derfor går vi ikke i
legestue de første par uger.
I dagplejen arbejder vi med at gøre børnene selvhjulpne f.eks. i forbindelse med spisning og påklædning, så
de bliver klar til børnehaven.
Jeg tager løbende billeder af børnene, tænkt som et minde til jer, når tiden i dagplejen er slut.
Traditioner og højtider inddrages i hverdagen.
Vi spiser sund og varieret kost. Det er vigtigt, at børnene oplever måltidet som en hyggestund.
Formiddagsmad
ca. kl. 9.00
Frokost
ca. kl. 11.00
Eftermiddagsmad
ca. kl. 14.30
Der drikkes vand eller mælk til.

brød /frugt / havregrød
rugbrød /grøntsager og nogle gange lun/varm mad
brød /frugt

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.

Dagpleje er ikke hjemme – men næsten

På gensyn i min dagpleje
Jonna Frandsen

