Velkommen til min dagpleje
Berit Petersen
Blæsbjergvej 29,Tumbøl
6200 Aabenraa
Telefon 22 37 98 08
Lidt om mig:
Jeg er født i 1963 og blev ansat som dagplejer tilbage i 1997.
Privat er jeg gift med Morten og har 3 voksne børn, der alle er
flyttet hjemmefra. Jeg er en meget positiv og glad person og
jeg elsker arbejdet med de 0-3 årige børn. Jeg går meget op i,
at give dem en tryg og stabil hverdag i vores hjem, på et
niveau der passer til det enkelte barn.

Mit hjem:
Mit hjem er indrettet med et lækkert legeværelse og et stort køkken hvor
børnene også leger og der er derfor meget plads til udfoldelse og leg. Vi
har en hund, der dog ikke opholder sig sammen med børnene i det
daglige.
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for ansatte dagplejere
Leg med sprog
Samspil og relationer
Børns kompetencer
Girafsprog, kommunikation fra hjertet
Børns udtryksformer
Individuel kompetenceafklaring
Børns leg
Førstehjælpskursus
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Kursus for erfarne dagplejere
Grønne spirer kursusbevis
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
I hverdagen lægger jeg meget vægt på, at skabe en tryg, stabil og god hverdag for børnene. Børnene får lov
til at udfordre sig alderssvarende. Jeg er certificeret ”Grønne spirer” og kommer så vidt muligt ud hver dag og
bruger meget min egen legeplads i haven, naturen og en nærliggende offentlig legeplads. Børnene lærer på
deres præmisser blandt andet omkring processen fra jord til bord.
Desuden er vi i legestue en gang om ugen, hvor vi møder andre dagplejere og børn og vi er også til gymnastik
på skolen.
Jeg arbejder med læreplaner, hvor børnene udvikler sig fysisk og socialt, men prøver at skabe en tryg og rolig
hverdag med masser af leg, sang, kreativ udfoldelse og motorisk leg.
Børnene møder gerne så vidt muligt hos mig senest kl. 9, så vi har mulighed for at komme ud af huset til
diverse aktiviteter eller leg. Omkring kl. 11.30 spiser vi frokost. Jeg lægger meget vægt på at børnene får en
alsidig, sund og spændende kost. Vi laver gerne varm mad og bager boller i fællesskab.

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
Berit Petersen

