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Lidt om mig

Jeg har været dagplejer i 26 år, og det har jeg været, fordi
jeg elsker mit arbejde, og fordi jeg stadig springer ud af
sengen, og glæder mig til at modtage børn og forældre
hver morgen.
Jeg har selv tre børn og fem dejlige børnebørn indtil
videre.
Musik er en essentiel del af mit arbejde, hvor børnene
synger hver dag, og så hører de mig synge og fløjte dagen
lang. Jeg er også særligt glad for ude liv, derfor dyrker vi
have og skov i alt slags vejr.
Bevægelse gør os glade, så vi tumler både inde og ude.
Jeg følger børnenes læringstrin, så de bliver små glade,
selvstændige og aktive børn. Derudover har jeg en meget
kærlig og kælen, hvidpelset samojede hund, der elsker
børn. Mit hjem er røgfrit.
For at kunne yde bedste faglige kapacitet, holder jeg mig
hele tiden opdateret, og deltager aktivt i diverse kurser.

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

Grundkursus for dagplejer
Kursus for erfarne dagplejer
Medarbejderens personlige ressourcer
Børn og natur
Børns udtryksformer
Krop og kost
Rudolf Steiner-kursus

•
•
•
•
•
•
•

Førstehjælp med løbende opdatering
Bedre kvalitet i dagtilbud
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
Den styrkede pædagogiske lærerplan
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
Vi lærer sprog – 2 årigt
forskningsprojektet
Frontløberkursus ”Rend og Hop” –
krop og bevægelse.

Hverdagen hos mig
Morgenstunden starter med kram og havregrød. Derefter starter dagens program, som består
af aktiviteter både ude og inde.
Til middag er der brød, evt. varm mad. Sommetider er børnene selv med til at præge
middagens måltid. Jeg tager udgangspunkt i dagplejens kostpolitik “Kost og Måltider i Dagplejen
i Aabenraa.
Efter måltidet er det putte-sove tid.

Eftermiddagen er igen fyldt med aktiviteter ude og inde.
Jeg implementerer læreplanerne hver dag, så børnene
lærer og udvikler sig.
Eksempelvis har vi fokus på venskaber, fællesskab,
årstider, bevægelse og kultur.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. For at I som forældre kan være åbne og ærlige, kræver det, at I oplever, at I
bliver set, hørt og forstået. Derfor er min fornemste opgave at skabe en tillidsfuld relation.
Det gør jeg helt konkret ved at tage mig god tid til at opdatere jer om jeres børns læring,
dannelse og udvikling.
I vil også opleve at, få mange søde og sjove historier fra jeres børns hverdag hos mig.
Derudover inviteres I altid til jeres- og de andre børns fødselsdagsfest om eftermiddagen, samt
inviterer jeg til diverse andre arrangementer såsom julehygge, påskehygge, sommerfest og
ferieafslutninger.

På gensyn i min dagpleje
- Grethe

