Velkommen til min dagpleje

Navn Gitte Bossen Larsen
Adresse Kildevej 5
Postnr. og by6330 Padborg
Telefonnr.31175614

Lidt om mig selv:
Jeg er af årgang 1968. Jeg er butiksuddannet(inden for legetøj i 1990) . Derefter fik jeg job hos Fleggaard, til
jeg fik min søn i 1992. Derefter arbejdede jeg hos Fakta i to år. I 1994 fik jeg min datter. Jeg blev ansat som
kommunal dagplejer i feb. 1996. Jeg er endvidere ansat som ”aflastningsfamilie” (weekendbaseret).
Min fritid bruger jeg på mine egne børn og familie samt venner. Samt at holde hus og have ved lige.

Mit hjem:
Jeg er ikke ryger så mit hjem er selvfølgelig 100% røgfrit. Jeg har ingen dyr. Børnene har et værelse samt en
gang hvor de kan boltre sig i. Udenfor har jeg en stor flisebelagt indkørsel som indbyder til at køre motorcykel
på samt en stor have med gynger, sandkasse og legehuse alt er selvfølgelig lukket af.

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

Grundkursus for dagplejer
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælp

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlig udvikling
Samspil og relationer i pædagogiskarbejd
Arbejd med udsatte og sårbare børn og unge
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
Bedre kvalitet i dagplejen
Erfarende dagplejer
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Inklusionskursus
Certificeret Natur dagplejer

Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Hverdagen hos mig:
Det er vigtigt for mig at få en god og positiv kontakt til det enkelte barn/forældre. I opstarten med nye børn
bruger jeg tiden derhjemme, da de skal lære mig at kende og omvendt. Når børnene er trygge begynder jeg
stille og rolig at vise dem verden (trygge børn er glade børn).
Jeg sammensætter hverdagen/aktiviteterne ud fra de pædagogiske læreplaner. Jeg ligger vægt på at vi
kommer ud i naturen hver dag – en vandpyt er til at hoppe i, en bakke er til at trille på, en træstub er til at
balancere på…..(intet vejr er dårligt vejr). Jeg tager udgangs punkt i børnenes interesser(aldersbetinget), de
skal have det sjovt med det vi laver hos mig.. Dog har jeg selvfølgelig ”skal” aktiviteter- da børnene også skal
udfordres på hver deres alderstrin. Jeg hjælper dem til at blive selvhjulpen, lære at tage tøj af og på, vente på
tur, bordskik mm.
Aktiviteterne kan f.eks. være: spille bold, sprogstimulering- rim remser, læse bøger, synge. Så besøger vi
kollegaer, går ture, tager på picnic, besøger børnehaven. Jeg ligger stor vægt på det sociale sammenspil
mellem børnene. Jeg syntes det er vigtigt, at de lærer at acceptere/tolerere hinanden (aldersbetinget).
Sammen med mine kollegaer i Padborg går vi i legestue og en gang i måneden heldags. To gange om året har
vi forældre/bedsteforældre dag i legestuen. Vi holder Sommerudflugt, julefest og fastelavnsfest.
Vi spiser:
Formiddag: frisk bagte boller med pålæg/ost
Middagsmad: rugbrød, somme tider varmt mad
Eftermiddag: frugt og boller med mere.

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
Gitte Bossen Larsen

