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6230 Rødekro

Lidt om mig

Jeg er født i 1970. Jeg er gift med Morten, som er
afdelingsleder på Danish Crown Food i Aabenraa. Sammen har
vi to drenge. Frederik født i 1995 og Mathias født i 1999. Jeg
har arbejdet som dagplejer siden december 2003. Jeg er
uddannet Farmakonom og har arbejdet på apotek, indtil jeg
startede som dagplejer. I 2013 fik jeg af dagplejen tilbuddet om
at tage en uddannelse mere. Så i 2014 blev jeg færdig med
uddannelsen som Pædagogisk Assistent.
Jeg er meget optaget af at bruge anerkendende pædagogik. Jeg
ser hvert barn som et unikt og selvstændigt menneske, som
skal ses og accepteres, netop som det er. Alle børn har positive
ressourcer og kvaliteter, som det er mit ansvar at understøtte
dem i at bruge. Min fornemmeste opgave som dagplejer er at
opfylde barnets helt basale behov som tryghed, nærvær og
omsorg. Får barnet de behov opfyldt, får det både lyst og
overskud til at lære.

Mit hjem

Mit hjem er 100% røgfrit. Jeg har en indhegnet hyggelig baghave,
som udelukkende bruges til dagplejebørnene. Indenfor har jeg et
dejligt legeværelse. Derudover har jeg en stor gang samt et stort
køkken, hvor børnene frit kan lege.

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

Grundkursus for dagplejere
Førstehjælpskurser med løbende
opdatering
Pædagogisk læreplans kurser
Inklusionskursus
Børn og natur
Børns udtryksformer
Sprog og motorik
Uddannelsen som pædagogisk
assistent

•
•
•
•
•
•

Certificeret naturdagplejer i 2015
VækstModellen – ”Vejen til den gode
samtale”
Småbørns yoga
Rend og Hop med Oliver og Ida
(motorikprojekt)
Vi lærer sprog (sprogprojekt)
Den Styrkede pædagogiske læreplan
2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor læreplanstemaerne er: ”Alsidig
personlig udvikling”- ”Social udvikling”- ”Kommunikation og sprog”- ”Krop, sanser og
bevægelse” - ”Natur, udeliv og science” og ”Kultur, æstetik og fællesskab”. Der er også fokus på
barnesyn, leg, læring og børnefællesskaber. Alle børn bliver positivt udfordret inden for de
forskellige læreplans temaer – set ud fra ”hvor i livet” det enkelte barn er.
Hos mig står LEG i en eller anden form altid øverst på dagsordenen. Jeg mener,
at leg er et frirum hvor man har det sjovt og ikke føler sig tvunget til at gøre
noget. Det er min opgave at skabe det frirum. Leg udvikler fantasien. Leg udvikler også
kreativiteten. Gennem leg er der plads til at udvikle færdigheder som bl.a. sociale og sproglige
kompetencer, empati og skabe identitet og velvære. Så at lege er at lære på en sjov måde :-D

Jeg prioriterer udelivet højt. Det er sjovt at være ude. Der er ”højt til loftet”, og naturen
har uendelig mange ting at byde på. Jeg er certificeret ”Grønne Spirer”. Det betyder, at
jeg sætter fokus på aktiviteter, der omhandler ude liv, natur og miljø.
Børnenes og min hverdag er præget af struktur og genkendelighed. Samtidig er der masser af
plads til spontanitet i vores fællesskab.
Dagen starter roligt med leg og hygge indtil alle børn er kommet godt ind ad døren.
Formiddagene kan have planlagte aktiviteter – både inde og ude. Men ofte ”griber” jeg
situationen, og ”former” dagen ud fra det. Hver uge er vi i legestue og til gymnastik. Ud over det
besøger vi mine kollegaer og deres børn – eller de besøger os.

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
- Charlotte

