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Livet i min dagpleje byder på
Jeg har været dagplejer siden 2007. Jeg er gift med John og sammen
har vi 2 store børn – Rikke og Trine. Dem vil I indimellem hilse på, når I
enten afleverer eller henter jeres barn.
Jeg er en rolig person, der vægter tryghed, omsorg og nærvær for det
enkelte barn højt. Jeg lægger vægt på, at børnene lærer at være en del
af en gruppe, hvor de kan føle fællesskab, at de lærer at tager hensyn og
kan hjælpe hinanden, vente på tur og dele med hinanden. Der er plads til
forskellighed og fokus på, om alle børn trives og udvikler sig.
Det er vigtigt for mig, at dit barn bliver taget godt imod i dagplejen hver
morgen og får en rolig start på dagen og får sagt ordentligt farvel til mor
og far. Samtidig er det også vigtigt, at jeg får en god dialog med jer, om
der er noget, jeg skal vide i forhold til barnet f.eks. om nattesøvn,
spisevaner eller andet.
Om formiddagen laver vi forskellige aktiviteter: Synger, læser, danser,
tegner, vandfarver, modellervoks eller måske bager vi boller. Vi får også
tid til at lave lidt kreative ting, især op til højtiderne. Vi skal også ud og
have frisk luft hver dag. Jeg har en dejlig have med sandkasse, legehus,
køretøjer, sansegynge og andre legeredskaber.
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Vi er oftest hjemme i haven, men alt efter årstid, vejr og vind kan vi gå
ture til sportspladsen og i skoven. Jeg laver aktiviteter efter børnenes
alder og jeg kan godt lide at lave ”små projekter” med børnene, som
f.eks. at så solsikker om sommeren, som vi skal huske at vande og se
vokse op, at samle kogler i skoven, som vi senere skal bruge til jul eller
at samle blade og tørre dem for så senere at klistre dem på karton. Jeg
har fokus på læreplanerne, så vi løbende berører alle temaer og jeg
laver barnets bog.
Når børnene aldersmæssigt er klar, øver vi os i at blive selvhjulpne.
Børnene prøver selv at tage overtøjet på, når vi skal ud, og af når vi
kommer ind. Eller vi leger med udklædningstøj. Det er sjovt og kan være
en stor udfordring for børnene.
Vi går i legestue hver anden uge. Skiftevis formiddagslegestue og
skiftevis heldagslegestue. Vi er 3-4 dagplejere i hver legestuegruppe,
hvor vi laver forskellige aktiviteter. Børnene lærer her at danne nye
relationer til andre børn og voksne.
I vinterhalvåret har vi også mulighed for at gå i hallen et par gange om
måneden for at lege, spille bold, løbe og slå kolbøtter. Børnene nyder
her at der er plads til fysisk udfoldelse.
I løbet af dagplejetiden når vi også at besøge børnehaverne i Rask
Mølle, så der er et lille kendskab til det næste sted de skal passes.
Jeg byder endvidere på en sund og varieret kost med frugt og grønt.
Børnene er med til at dække bord.
Jeg bliver løbende fagligt opdateret med ny viden gennem kurser om
læreplaner, inkluderende pædagogiske miljøer, kostkurser, børn og natur
m.fl.
Velkommen i min dagpleje……..
Ønske om plads hos mig skal ske via Pladsanvisningen,
Jytte Jensen, tlf. 79 75 52 49, telefontid: 12.30 – 15.00,
fredag 9.00 – 12.00
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