Velkommen til min dagpleje

Dorthe Kristoffersen
Urnehovedvej 4
6392 Bolderslev
Telefonnr.: 41 44 41 25
Hej!
Jeg er født 1981
Jeg har siden d. 12.12.2005 været ansat hos den kommunale dagpleje.
Jeg er udlært blomsterbinder og har arbejdet hos Kohberg Brød.
Jeg bor sammen med min mand Rasmus.
Sammen har vi børnene Troels(2005) og Tine(2007)
Vi bor i et stort parcelhus på lukket vej, med stor lukket have. Her kan børnene køre på div. Køretøjer, gynge,
rutsje, lege i sandkasse og legehus.
Jeg synes det er vigtigt at børnene kommer meget ud, at de får sig rørt og får deres kroppe udfordret.
Indenfor har vi stort køkkenalrum, hvor børnene opholder sig og kan følge sig hjemme.
Vi har høns og en dværg puddel hund (allergi hund)
Hjemmet er røgfrit.
Jeg Lægger vægt på:
Jeg lægger stor vægt på at skabe tryghed. Tryghed er grundlaget for at kunne udvikle sig.
Børnene får omsorg og nærhed fra mig, knus, ros, accept, så de kan blive trygge ved mig som person.

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

Grundkursus
Førstehjælp
Læreplan
Inklusion
Erfarende dagplejer
Certificeret Naturdagplejer, Grønne spirer
Sprogkursus
Ren og hop – motorik kursus

Hverdagen hos mig:
Jeg arbejder ud fra dagplejens 6 læreplaner og lægger stor vægt på, at børnene på alle måder bliver klar til de
udfordringer, de møder fremover.
Hverdagen skal gerne være forudseelig og jeg sørger for, at børnene får en rolig, tryg og harmonisk hverdag,
som alle børn har brug for, for at udvikle sig. Jeg synes, at naturen er en god udviklingsplads for børn, da
deres motoriske udvikling og sanser bliver skærpet der, og de får masser af frisk luft. Vi tager ofte på tur med
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vores Christianiacykler, som vi deler i gruppen. Hverdagen byder desuden også på leg, sang, musik, dans,
højt læsning og kreative indslag, alt efter årstiderne og de forskellige traditioner.

En gang i ugen er vi til gymnastik på skolen
Vi besøger skolens bibliotek
Besøger Bolderslev Børnehus, som vi samarbejder med i gæsteplejen
Hver måned har vi 2 sammenhængende dage i Spejderhuset

Vi besøger også de øvrige dagplejere, så børnene kan lege sammen. De lærer også at begå sig, vise og tage
hensyn til andre.

Vi spiser:
Formiddags mad ca. mellem kl. 8.30 – 9.30 brød/frugt/grøntsager og vand.
Frokost ca. mellem kl. 11 – 12 brød/varm mad/ frugt/grøntsager og mælk.
Eftermiddags mad ca. kl. 14.30 brød/frugt/grøntsager og vand.
Hvis vejret tillader, spiser vi meget gerne ude.
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

Dorthe Kristoffersen

