Conny Petersen
Nygade 42
6330 Padborg

Lidt om mig

Jeg er født i 1960. Jeg har været dagplejer siden 1987, og i løbet af
de mange år jeg har været dagplejer, har jeg haft mange børn
under mine vinger. Jeg er samlevende med Hans Christian. Vi har
boet sammen siden 1984, og vi har to dejlige døtre født i 1985 og
i 1990. De er begge flyttet hjemmefra.

Mit hjem

Dyr: Vi har ingen husdyr
Røg: Hjemmet er røgfrit

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

Førstehjælpskursus – repetition hvert 2. år
Pædagogiske aktiviteter
Pædagogiske læreplaner
Tal langsomt
Bedre kvalitet i dagtilbud
Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomhedens
Opdateringskursus for erfarne dagplejere
Rend & Hop kursus
VækstModellen – Vejen til den gode samtale
Sprog og børn
Grønne Spirer – naturdagplejer
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, hvor børnene kan lege og udforske verden
på hver deres måde. Vi bruger bl.a. naturen, og det den har at byde på. Vi har også leg og
boldspil, sang og læsning og meget andet, hvor vi kan bruge os selv med de forskellige
ressourcer vi har.
Én formiddag om ugen er vi i legestue, hvor vi laver forskellige aktiviteter sammen med andre
børn og dagplejere. Vi er ude hver dag, enten i haven, mosen, skoven, legepladsen eller en tur
på biblioteket, alene eller sammen med andre dagplejere og deres børn.

Vi spiser:
Morgen/formiddag: brød, frugt og grønt og vand
dertil.
Frokost: rugbrød med varieret pålæg, grønt og
mælk dertil.
Eftermiddag: brød, frugt og grønt og vand dertil.

Forældresamarbejde
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barnet som jeg skal vide og tage hensyn til.
Det kan f.eks. være allergi, spise og sovevaner eller andet.
Har I spørgsmål, eller noget I gerne vil tale om, så sig endelig til. Jeg har altid tid til en god snak.

På gensyn i min dagpleje
- Conny Petersen

