Alice Fjordside Jespersen
Gamle Søstvej 148b
6200 Aabenraa

Lidt om mig

Jeg er uddannet pædagog, og jeg har arbejdet i vuggestuer,
børnehaver og SFO. Pr. 1. august 2018 er jeg blevet dagplejer
i Aabenraa Kommune.
Jeg er født i 1960 og har to piger: Signe årgang 1996 og Karen
årgang 2000. Jeg bor i mit lille hus i skoven sammen med
Karen.

Som person er jeg glad og har en positiv indfaldsvinkel til
livet. Jeg er glad for min hverdag med børn, og jeg er varm og
omsorgsfuld i mit samvær med dem. Det er vigtigt for mig, at
de føler sig trygge, når de er i dagpleje hos mig.
Jeg tilgodeser det enkelte barns behov i en struktureret
hverdag, hvor de kan trives og udvikle sig. Det er også vigtig,
at vi hygger og griner sammen og at knus og kram er en
naturlig del i vores samvær.

Mit hjem

Dyr: Ingen - bortset fra alle småkravl der findes omkring os :D
Røg: Jeg ryger ikke og mit hjem er røgfrit.

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

Førstehjælp
Kursusdag for nye dagplejere
VækstModellen – Vejen til den gode samtale

Hverdagen hos mig
Jeg har et køkken, en stue og et lille kontor, som vi opholder os i, når vi er
inde.
Jeg har meget fokus på legen. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at indgå
i legen med andre børn, for derigennem at danne venskaber og udvikle deres sociale
kompetencer.
Vi leger mange forskellige lege fx. bygger vi med Duplo, leger med biler, dukker og
bondegårdsdyr samt ”laver mad” med gryder, pander og potter og meget meget mere.
Jeg har fokus på børns sproglige udvikling og derfor bliver der læst, talt og sunget mange sange
i løbet af dagen.
Jeg er et udemenneske, og vi er ude hver dag.
Jeg har skoven og en hestefold som nærmeste nabo og det er derfor naturligt, at vi
følger med i hvad der sker hos hestene og i skoven året rundt.
Især i foråret finder vi mange smådyr, som vi putter i kigkasser, så vi kan kigge og
fortælle om dem.
Vi også cykler, rutsjer, vipper, leger med biler mm. når vi er udendørs her
hos mig. Jeg tænker mange forskellige oplevelser ind i mit arbejde med
børnene – og i mit udeområde kunne jeg tænke mig at børnene med tiden
kunne sove i shelter, gynge i hængekøje, gå på forskelligt underlag, lege
med forskellige naturmaterialer og at der kan laves bål.
Jeg har en ladcykel, som jeg bruger, når vi skal på længere turer.

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.

På gensyn i min dagpleje
- Alice Fjordside Jespersen

