Velkommen til min dagpleje
Gitte Jørgensen
Gamle Søstvej 150
6200 Aabenraa
Telefon 61 46 70 69

Lidt om mig:
Uddannet kontorassistent, arbejdet som sådan og i babyudstyrsbutik.
Ansat som dagplejer siden 1995 og er vild med mit job.
Mit hjem:
Stort legeværelse til børnene, men de må gerne færdes i hele huset. Kæmpe have til leg og udfordring.
Hjemmet er røgfrit.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagpleje grundkursus
Obligatorisk førstehjælp, som fornyes hvert 2. år
Krop og kost
0-5 årige børns udtryksformer
Børn og natur
Samspil og relationer
Individuel kompetenceafklaring
Opdatering for ”erfarne dagplejer”
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Dokumentation og evaluering
Bedre kvalitet i dagtilbud
Grønne Spirer - naturdagplejer
Vækstmodellen – vejen til den gode samtale

Hverdagen hos mig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skabe nærvær, tryghed, omsorg, anerkendelse og plads til forskellighed og alder
Tilrettelægge min hverdag ud fra det enkelte barns udviklingsbehov
Arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer: alsidig personlig udvikling, sociale kompetence, sprog,
krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier
Give plads til leg, hvor børnene kan fordybe sig, såvel som hjælpe dem på vej
Deltage i legestue 1 gang ugentligt i en turnusordning, så alle børn og dagplejer mødes
Besøge og lege hos de andre dagplejere, så der er genkendelse ved evt. gæstepleje
Sund og varieret kost, samt frisk luft hver dag, giver glade børn
Skabe et hjemligt og trygt dagplejehjem, hvor man føler sig velkommen og set/hørt
Godt samarbejde med min dagplejekonsulent, som fører tilsyn hos mig

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 Jørgensen

