Velkommen
til min dagpleje
Conni Petersen
Vestermarken 5
6360 Tinglev

Lidt om mig

Jeg er født i 1972. Jeg er uddannet bager/konditor, og jeg har
tidligere været dagplejer i seks år og vender nu tilbage i juni
2020. Jeg glæder mig!
Jeg er gift med Lars og vi har fire børn.
Tobias årgang 2008, Kristian årgang 2005, Jonas årgang 1999,
Jakob årgang 1997.

Mit hjem

Vi har en kat, men den holder sig helst for sig selv.
Vores hjem er røgfrit.

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

Grundkursus for dagplejere
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælp

Hverdagen hos mig
Jeg går meget op i at skabe trygge rammer for børnene, og at vi sammen har en positiv og sjov
hverdag, hvor børnene kan udvikle sig i deres eget tempo med fokus på leg og læring.
Det er vigtigt for mig, at jeres barn oplever at have en tryg base hos mig, hvor det har mulighed
for at udvikle sig fysisk, psykisk og socialt.
I Dagplejen, og her hos mig, arbejder vi med Den styrkede pædagogisk læreplan og de 6
læreplanstemaer, som er:
•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab.

Jeg vil arbejde med temaerne i et årshjul, som også vil være synligt for jer forældre.
Når vi er inde, så leger vi og laver forskellige aktiviteter, som kan være: lytte til musik, danser,
tegner, maler, læser, lægger puslespil, synger og vi bager også engang imellem.
Når vi er udenfor, leger vi i min have, hvor der masser af mulighed for leg og
udfoldelse og nogle gange, tager vi f.eks. en tur til by-skoven eller legepladsen, og vi
besøger andre dagplejere og deres børn, og de besøger os.
Vi deltager også i legestue, hvor børnene bl.a. oplever at være en del af et større fællesskab
sammen med andre børn og voksne.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal
tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet.
Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen, og så tager vi en god snak
omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Conni Petersen

