Velkommen til min dagpleje

Dorthe Grau
Lillegade 5 6360 Tinglev
22 10 00 34

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1982, jeg er nystartet som dagplejer men allerede nu, ved jeg at jeg elsker det.
Jeg elsker børn og har altid gjort det. Jeg er gift med Dennis og sammen har vi 5 sammenbragte
børn. Mike, Mikkel og Katrine bor hos os til hverdag, Mathias og Christine er hos os hver 2. weekend

Mit hjem:
Vores hjem er et ikke ryger hjem. Huset er indrettet med stort køkken alrum hvor vi hygger og spiser vores måltider. Der ud over er der et stort legerum med masser af legetøj.
Der til kommer en stor lukket have med dertil indrettet legehjørne, hvor vi er når vejret er til det.
Vi har en kat der dog for det meste passer sig selv.

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

Grundkursus

Hverdagen hos mig:

Vores morgener starter som regel stille og roligt i børnenes tempo. Når alle børnene er kommet,
starter dagens aktiviteter. Vi går som regel ud hvis vejret tillader det.
Vi elsker at være ude i haven. Vi er nemlig så heldige at have en stor have, hvor der er rig mulighed for at udfolde sig motorisk.
I min dagpleje arbejder jeg naturligvis med de pædagogiske læreplaner.
Det er vigtigt for mig at dit barn føler sig set og værdsat som lige præcis som det barn det er.
Jeg går meget op i at lære børnene hvordan de skal agere sammen, være gode ved hinanden, give
hinanden plads og acceptere hinandens grænser og forskelle.

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 Grau

