Dorte Johannsen
Farversmøllevej 48
6200 Aabenraa

Lidt om mig

Jeg er årgang 1984. Gift med Jens og sammen har vi to drenge.
Jeg er udannet social- og sundhedshjælper og har arbejdet
inden for dette i mange år. Ud over dette har jeg arbejdet i
vuggestue og børnehave. Jeg startede som dagplejer i 2011.

Mit hjem

Dyr: Ingen
Røg: Vores hjem er røgfrit

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

Førstehjælp med løbende opdatering
Grunduddannelse for dagplejere
Pædagogiske læreplaner
VækstModellen – ”Vejen til den gode samtale”
Forskningsprojekt ”Vi lærer Sprog”
Motorikforløb, Dansk Idrætsforbund ”Rend & Hop”
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg lægger meget vægt på ude liv. Vi fodrer ænder, går i skoven og leger på
forskellige legepladser hvor vi styrker motorikken, og bruger vores sanser. Vi synger
meget og hører musik. Vi nyder også, at vi har dage hjemme, hvor vi
går i dybden med kreative ting, bagning og gode udviklende lege og
dannelse af sociale relationer. Vi besøger andre dagplejere og deres børn, og de besøger os.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan med forskellige temaer.
Vi er i heldagslegestue en dag i ugen, hvor vi møder de andre dagplejere fra gruppen
og deres børn. Vi skifter legestuegrupper flere gange årligt, dette er rigtig godt, da
både børn og forældre lærer de andre at kende, f.eks. i forhold til gæstedagpleje. I
legestuen laver vi forskellige aktiviteter og kreative ting sammen. Til formiddagsmad bages der
boller og til frokost laver vi mad sammen, ofte varm mad. Vi tager udgangspunkt i dagplejens
kostpolitik “Kost og Måltider i Dagplejen i Aabenraa.
I Rugkobbel-gruppen afholder vi forskellige arrangementer i løbet af året, såsom fastelavn,
dagplejens dag, sommerudflugt og julefest med forældre.

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 herom.

På gensyn i min dagpleje
- Dorte Johannsen

