
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Gitte Lock 

Bygmarken 5 

6230 Rødekro  

 

 
 

Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1965, og jeg er uddannet 
boghandlermedhjælper. Jeg er også uddannet 
massør og zoneterapeut.  
 
Jeg har været dagplejer siden 2009.  
 
Jeg er gift, og vi har to børn, som begge er 
udeboende. 
 
Da jeg er meget kreativ, arbejder børnene og jeg tit 
med forskellige ting. 
 

 

 
 
 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Ingen 

Røg: Hjemmet er røgfrit 
Indeklima: Ventilationsanlæg  

 

 

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

  Førstehjælp med løbende opdatering 

 Grundkursus for dagplejere 

 Pædagogiske læreplaner 

 Inklusion 

 Certificeret Natur dagplejer 

 Tumlinge Yoga 

 Rend & Hop, motorisk udvikling 

 VækstModellen - Vejen til den gode 
samtale 

 Forskningsprojekt – Vi lærer sprog 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

  

 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, så 
børnene kan udvikle sig på hver deres måde.  
 
Jeg tager billeder af børnene, som fortæller og dokumenterer 
tiden i dagplejen til ”barnets bog”.  
 
Jeg arbejder ud fra de seks grundsten i den styrkede 
pædagogiske læreplan.  
 

Børnene og jeg spiser formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, hvor 
jeg følger dagplejens kostpolitik ”Mad og måltider i dagplejen i Aabenraa 
Kommune”. 
 
En gang om ugen går jeg i legestue. Jeg mødes også med de øvrige 
dagplejere, så børnene kan lege sammen og lære at være en del af et 
større fællesskab. 
 
Når vi er hjemme, har vi rig mulighed for f.eks. at tegne, male, klippe, 
klistre, dukketeater, billedlotteri, puslespil, læse bøger, kendskab til 
computer, ude leg og hvad vi ellers finder på. Vi synger 

hver dag, så børnene får en forståelse for sproget.  

 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 

voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal 

tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet. 

Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring 

det. 

 

 

 

 

  

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Gitte Lock 


