Velkommen
til min dagpleje
Connie Wortmann
Hedebyvej 7
6330 Padborg

Lidt om mig
Jeg er født i 1961, og jeg er gift med Frede. Sammen har vi fire børn. Tre
piger og en dreng. De er alle udeboende, og har givet os nogle dejlige
børnebørn, som vi tilbringer meget af vores fritid sammen med.
Jeg har været dagplejer siden 1993. Det er meget vigtigt for mig, at
sætte mig grundigt ind i det enkelte barns behov, og jeg nyder at se
deres udvikling.
Samtidigt er det vigtigt for mig med et godt forældresamarbejde, så I
går ud af min dør med en god og tryg følelse af at jeres barn har en god
hverdag.

Mit hjem
Jeg er ikke ryger, og mit hjem er 100% røgfrit.
Derudover er det også dyrefrit.
Børnene har et legeværelse med legetøj, men når vi er indenfor, forgår det som regel i vores
køkkenalrum, så vi har masse af plads til at synge og lege på.
Udenfor er der div. køretøjer, rutsjebane, sandkasse og en lukket have hvor vi boltre os i.

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











Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Grundkursus for ansatte dagplejer
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud og SFO
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
Suppleringskursus for ansatte
dagplejer- om planlægning og
gennemførelse af lege og aktiviteter i
legestuen
Bedre kvalitet i dagtilbud
Langsom tale og kommunikation med
småbørn
Børn og natur
Samspil og relationer











Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Førstehjælp med løbende repetition
Kursus for erfarne dagplejere
Certificeret Naturdagplejer
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
Krop og bevægelse – Rend & Hop med
Ida
Vi lærer sprog i dagpleje og vuggestue
Den styrkede pædagogiske læreplan
Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet

Hverdagen hos mig
Vores hverdag forgår det meste af tiden i frisk luft, med lege, sang og andre aktiviteter.
Nogle gange er det i skoven, på legepladsen eller vi er ude og fodre forskellige dyr og meget
andet sjovt. Det sker dog også, at vi tager en hjemme-dag og hygger os og leger i haven, eller
måske bager vi nogle boller, tegner eller noget andet kreativt.
Hver onsdag går vi i legestue, hvor vi mødes med andre dagplejere og deres børn.

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
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Connie

