Velkommen
til min dagpleje
Jette Petersen
Løkkegårdsvej 76
6230 Rødekro

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1968, jeg er uddannet reservedelsekspedient. Jeg har
arbejdet med faget i 13 år, inden jeg blev ansat som dagplejer i 2001,
som jeg er utrolig glad for.
Min mand Ken og jeg har sammen to børn Vicki f.1995 og Nikolaj
f.1998. De er begge udeboende.
Jeg dyrker fitness , løber, går lange ture, elsker dyr og naturen, kører
motorcykel og hvis vejret tillader det, sejler vi. Ellers hygger jeg med
familie og venner.

Mit hjem
Dyr: Jeg har to hunde
Røg: Jeg ryger ikke og har et røgfrit hjem.

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





Pædagogiske læreplaner
Grundkursus for dagplejere
Førstehjælp med løbende repetition
Børns udtryksformer



Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Udsatte børn
Erfarne dagplejer
Certificeret Grønne Spirer - natur
dagplejer






Bedre kvalitet i dagtilbud







Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud og SFO
Den styrkede pædagogiske læreplan
Vi lærer sprog: 2-årigt
forskningsprojekt i Dagplejen
VækstModellen - Vejen til den gode
samtale

Hverdagen hos mig
En hverdag hos mig kunne være:
Formiddagssang, massage, lege i haven, gå på besøg hos kolleger så børnene kan lege sammen
på tværs og lære hinanden at kende, være kreative (tegne, male,) eller læse historier. Børnene
bliver støttet i at være nysgerrige og selv starte en leg.
Vi besøger bondemanden, hvor vi køber æg, og samtidig ser vi køerne i staldene. Vi cykler på
skovtur, hvor vi leger og udfordrer motorikken, tager på shelter udflugt, hvor vi er hele dagen
og sover i shelter. Jeg elsker musik (spiller harmonika), så vi har forskellige musikinstrumenter,
vi bruger, når vi synger. Jeg laver også teater for børnene med hjemmelavede dukker. Det er
bare lidt af det jeg tilbyder børnene.
Jeg prioriterer, at deres hverdag skal være i hyggelige trygge rammer i et roligt tempo uden
stress og jag, så de synes, det er dejligt at komme i dagpleje. Jeg lægger stor vægt på nærvær og
kram, at børnene er trygge og glade, at se hvert enkelt barn og deres forskellighed. Lytte til dem
og hjælpe dem, så alle har det godt. Børnene er medbestemmende på deres niveau, og der
bliver lyttet til deres ønsker og ideer.
De vil blive udfordret på mange områder, bl.a. med renlighed, vente på tur, tage tøj af/på, lære
at gå begå sig i trafikken, hjælpe til med borddækning, bage, behandle hinanden godt, sprog og
bordskik. Jeg arbejder desuden ud fra de 6 læreplans temaer fra Den styrkede pædagogiske
læreplan:
 Sociale kompetencer
 Kommunikation og sprog
 Krop Sanser og bevægelse
 Alsidig personlig udvikling
 Kultur, æstestik og fællesskab
 Natur, udeliv og science
Jeg går op i, at børnene får en alsidig sund kost og følger dagplejens kostpolitik ”Mad og
måltider i Dagplejen i Aabenraa”
Jeg ser med glæde frem til at møde jer og jeres barn og få en snak, og I kan se, hvordan jeg bor,
og der vil selvfølgelig være frisk kaffe/te på kanden. :)

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 får vi en god snak
om det.

På gensyn i min dagpleje
- Jette

