Velkommen til min dagpleje

Nanna Wortmann
Padborgvej 23 Bov
6330 Padborg
Tlf. 74 67 47 84

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1964 og gift med Bent. Sammen har vi tre
børn, 2 sønner (1992,1994) og 1 datter (1997).
Jeg er uddannet kontorassistent og har sidenhen arbejdet
som disponent.
Siden 1999 har jeg været kommunal dagplejer, og har fra starten af, lagt stor vægt på
værdierne tryghed, nærvær og omsorg. I dagplejen arbejder vi med de 6 læreplaner som
bygger på; kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse, sprog, sociale
kompetencer, natur og naturfænomener samt barnets alsidige personlige udvikling. I og med,
at dagplejen er en lille gruppe, er det lettere at sætte større fokus på hvert enkelt individuelt
barn, og være med til at give det bedst mulige springbræt til fremtidens udfordringer.

Mit hjem:
Dyr; En hund
Røg; Hjemmet er røgfrit
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
Grundkursus for dagplejere
Leg med sprog
Samspil og relationer
Børn og natur
Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Førstehjælp for dig som har ansvar for børn
Langsom tale og kommunikation med småbørn
”VækstModellen – Vejen til den gode samtale”

Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Frontløber-kursus: Motorik og bevægelse
Hverdagen hos mig:
Højtlæsning, sang, rim og remser er en væsentlig del i barnets
udvikling, og derfor prioriterer jeg dette højt i dagligdagen.
For at stimulere den motoriske udvikling, samt at give børnene
sanseoplevelser, gør jeg stor brug af naturen. Dette gør jeg på
forskellige måder, bl.a. ved gåture i skoven, ture ved den gamle
Smedebybane eller en tur på den dejlige naturlegeplads. Ligeledes
benytter jeg min egen have; legesager, gyngeture eller sandkassen
benyttes altid flittigt. Fælles for alle er, at børnene har rig mulighed
for at udfordre sig selv på en sund og aktiv måde. Endvidere kan
børnenes finmotorik styrkes, når vi f.eks. bager, laver puslespil, spiller
spil samt udfolder deres kreative evner.
I 2015 blev jeg certificeret naturdagplejer.
Fra september til april er vi i legestue om onsdagen efter en
turnusplan, hvor vi synger, leger og er kreative. Her er vi sammen
med andre børn og dagplejere fra vores gruppe.
Ligeledes er vi i Multihallen på Lyreskovskolen en gang i ugen, hvor hele kroppen bliver brugt.
Motorisk udvikling og bevægelse er netop temaet for 2017/2018, hvor vi arbejder med projekt
’’Rend og Hop med Ida’’.
For at holde de små energifyldte kroppe i gang, hjælper børnene med at dække bord, inden
der serveres de forskellige måltider. Andre gange hjælper de til, når vi har ’smør-selv-dag’.
Formiddag: forskellige slags frugt/ brød / vand
Frokost: rugbrød / grøntsager / mælk
Eftermiddag: frugt / brød / vand
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
Nanna Wortmann

