Velkommen til min dagpleje

Gitte Andresen
Kløvermarken 46
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1965, og jeg har arbejdet som dagplejer siden 1995.
Jeg er gift med Christian og vi har 3 unge mennesker hvoraf den yngste bor hjemme.

Mit hjem:
Dyr: Jeg har et par dejlige katte.
Røg: Jeg er ryger, mit hjem er røgfrit

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

Grundkursus
Samspil og Relationer
Børns Udtryksformer
Leg med Sprog
Hørende børn fra døve hjem
Pædagogisk Læreplaner
Risikobørn og unge
Planlægning af Pædagogisk aktiviteter
Erfarende dagplejer
Grundforløb i første hjælp
Supplerende første hjælp hvert 3. År
Grøn spire- Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at børnene får en glad, positiv og tryg hverdag. Hvor der er tid til at fordybe sig i sig selv
og i omverdenen.
Jeg bruger naturen rigtig meget. Jeg bor tæt på grønne områder såsom sportsplads, skov, marker, skolesti, sø
med ænder osv.. Vi er ude at lege/gå næsten hver dag.
Jeg arbejder med de 6 læreplaner, og for mig er det vigtigt at det sker i samarbejde med barnet/barnets
behov og forældrene..
Jeg er i en legestuegruppe der hedder: ”Rødekro Syd” som har legestue på Birkeparken ca. hver 14. dag.
Derudover går vi til gymnastik i Fladhøjhallen også ca. hver 14. dag. Så det bliver en gang pr. uge hvor jeg
har en formiddags aktivitet sammen med min legestue gruppe og deres børn. Vi har også Heldags legestue på
Birkeparken ca. 9 gange pr år.. Jeg tager i heldags legestue fra tidlig morgen, det betyder at børnene skal
afleveres og hentes i legestuen, jeg er der hele dagen sammen med børnene. Jeg synes det er vigtigt at

børnene lærer stille og roligt at blive afleveret og hentet i en større børneflok, da de jo på sigt skal videre i
børnehave.
I legestue gruppen har vi forskellige aktiviteter hen over et helt år. Så som: gå i Kirke, besøge beboerne på
Rise Plejehjem, brandstation dag, dagplejedag, sangens dag, julehygge, fastelavnsfest osv. Det kan være
sammen med et par kollegaer, eller sammen med hele legestuegruppen.
Ud fra børnenes alder, behov, evner, kunnen osv. deltager jeg i disse dejlige aktiviteter sammen med min
legestue gruppe..
Lægger megen vægt på, at tingene sker på børnenes behov og deres promisser..

Vi spiser:
Formiddag ca. 8.00-8.30 Boller/knækbrød/frugt/grønt og vand
Frokost ca. 11.00-1200 rugbrød/varmt mad/grønt og mælk
Eftermiddag ca. 14.30-15.00 boller/frugt og vand
De tidlige børn er velkommen til at spise deres morgenmad hos mig.

Nogle børn har brug for en morgen/formiddagslur og alle børn for en middagslur.

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
Gitte Andresen

