Velkommen
til min dagpleje
Jytte Elsborg Jacobsen
Hærvejen 13
6230 Rødekro

Lidt om mig
Jeg er årgang 1966 og gift med Jens Jørgen. Sammen
har vi to voksne børn.
Jeg har arbejdet i butik, samt i en børnehave. I 1990
blev jeg ansat som dagplejer.
Jeg spiller håndbold, løber og cykler, derudover bruger
tiden på at lave kreative ting.

Mit hjem
Dyr: Ingen
Røg: Jeg ryger ikke. Min mand ryger udenfor.

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










Grundkursus for dagplejere
Opdateringskursus for daglejere
Leg med sprog
Pædagogiske læreplanskurser
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud
Dagplejerne kurser
Børns udtryksformer
Dokumentation og evaluering af pæd.
Arbejde
Kursus om barnets sansemotoriske
udvikling











Samspil og relationer
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet
Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejdet
Førstehjælp grundkursus
Førstehjælp opdatering hvert 2. år
Certificering Naturdagplejer 2015
”Vi lærer sprog” i dagpleje og
vuggestue
Vækstmodel kursus

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag for børnene.
Jeg bruger flittigt min udendørslegeplads og naturen, da det er her, børnene kan udforske
verden. Samtidig giver det dem en motorisk sanselig oplevelse/udfordring. Derudover laver vi
mange forskellige ting, så som at tegne, male, lave perler mm.
Jeg lægger samtidig stor vægt på børnenes sproglige udvikling, hvor vi leger
med ord, læser bøger, laver rim og remser samt synger. I det sproglige
arbejde, gør jeg også brug af biblioteket.
Jeg mødes med andre kollegaer, hvor vi sammen giver børnene gode oplevelser i nærmiljøet,
men tager også af og til bus eller tog til bl.a. dyrskuet i Aabenraa.
Vi går i legestue en gang ugentligt i borgerhuset, hvor vi mødes med andre dagplejere og børn.
Formålet med legestuen er, at børnene lærer at lege i større grupper, samt lærer de andre
voksne at kende, så de bliver trygge ved gæsteplejen. I legestuen laver vi forskellige aktiviteter
og benytter hallen til gymnastik.
I min dagpleje tilbyder jeg
Formiddag: brød, frugt, grøntsager og vand
Middag: Rugbrød, grøntsager, varm mad og mælk
Eftermiddag: brød, frugt og vand

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 om det.

På gensyn i min dagpleje
- Jytte Jacobsen

