Velkommen
til min dagpleje
Gitte Grønlund Hansen
Stenløkke 2, Kliplev
6200 Aabenraa

Lidt om mig

Jeg er født i 1963. Jeg startede som dagplejer i 2006. Jeg er gift og har
tre børn. Jeg er en stille og rolig, glad, imødekommende og positiv
person.

Mit hjem

Dyr: Ingen dyr
Røg: Hjemmet er røgfrit

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

Grundkursus for dagplejere
Førstehjælp med løbende repetition
Udsatte børn
Pædagogiske læreplaner
Inklusion
Erfarne dagplejer
Certificeret Naturdagplejer
Grønne spirer naturdagplejer

•
•
•
•
•
•

Motorik og bevægelse
Vækstmodel – Vejen til den gode
samtale
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud
Den styrkede pædagogiske læreplan
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
Den pædagogiske assistent
uddannelse fra feb. 2018 til jan. 2019

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på tryghed, nærvær og en god positiv kontakt til
det enkelte barn, hvor børnene er medbestemmende om det bliver
ude, inde eller om det er kreative ting, vi skal lave. I hverdagen
arbejder jeg ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi samler ting i naturen til kreative ting. Vi hygger
med puslespil, byggeklodser, vi læser, tegner, maler,
synger, danser, yoga og meget andet. Derudover
cykler vi på ture for at se på dyrene på markerne og i skoven, hvor
vi finder insekter, blade og blomster.

Vi spiser:
Formiddagsmad ca. 8.30 – 9.00
Frokost ca. 11.00 - 12.00.
Eftermiddagsmad fra ca. 14.15
Der er middagslur i tidsrummet ca. 12.00-14.00

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 og så
tager vi en god snak om det.

På gensyn i min dagpleje
- Gitte

