Velkommen
til min dagpleje
Birgit Slot
Smedegade 6, Varnæs
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg er årgang 1960. Jeg er gift med Ole, og vi har tre
voksne børn - en pige fra 1983, en dreng fra 1987 og dreng
fra 1998. De er alle tre flyttet hjemmefra. Desuden har vi
et barnebarn - en dreng - som jeg er Bedste til 
Jeg er meget omsorgsfuld og lægger vægt på, at børn og
forældre føler sig trygge i samvær med mig, og at børnene
får en rolig og tryg hverdag, hvor hvert enkelt barn bliver
tilgodeset og hørt med hver deres behov.
Jeg holder af at være ude i naturen. Jeg er en åben,
udadvendt og glad person med godt humør og en positivt
indstilling.
Jeg har arbejdet med børn siden 2003. Jeg har været fem
år i Ullerup Børnegård som pædagogmedhjælper. Jeg har
været vikar i Vester Sottrup Børnehave og medhjælper på
institutionen Posekær og været dagplejer af tre omgange
 Jeg stortrives i arbejdet med børn.

Mit hjem
Vi har ingen dyr og
vores hjem er røgfrit.

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







Den styrkede pædagogisk læreplan 2020.
VækstModellen - Vejen til den gode samtale.
Pædagogisk sparring - Det gode samarbejde.
2 årigt forskningsprojekt - Vi lærer sprog
Børneyoga
Førstehjælpskursus med løbende repetition

Hverdagen hos mig
I Dagplejen arbejder vi med Den styrkede pædagogisk læreplan og de 6 læreplanstemaer, som
er:
 Alsidig personlig udvikling
 Sociale udvikling
 Kommunikation og sprog
 Krop, sanser og bevægelse
 Natur, udeliv og science
 Kultur, Æstetik og fællesskab
De temaer jeg arbejder med, vil være synlige for jer forældre 
Vi leger i køkken-alrum og i legeværelset, hvor vi opholder os, når vi er inde. Vi synger og leger
og er ude hver dag. Jeg bor tæt på nogle gårde, hvor der er heste, geder, høns, æsel, kaniner og
får, som vi ofte besøger.
Jeg har en ladcykel og vi tager bl.a. i skoven hvor vi har madpakker med og vi leger i haven, hvor
der er en sandkasse, og der køres på scooter og en masse andet sjovt.
Hver tirsdag er vi i legestuen - i Bovrup, Børnehaven Regnbuen, hvor vi har et lokale i kælderen
– her er vi sammen med de andre dagplejere og deres børn fra Varnæs-Bovrup området. Vi er
der hele dagen, hvor vi laver forskellige aktiviteter ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan
og vi spiser og sover middagssøvn sammen med de andre, når vi har legestuedag.
En gang om måneden er vi i gymnastiksalen, hvor vi også bruger vores kroppe med fokus på at
styrke motorikken og vi har sanglege mm.
Vi har nogle traditioner i legestuen, som er:
 Fastelavn
 Dagplejens dag
 Bedsteforældre-dag
 Ringridning
 I kirke til påske og jul

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Husk at fortælle hvis der er særlige hensyn, jeg skal tage til jeres barn, det kan
f.eks. være allergi, sove- og spisevaner eller andet.
Er der noget, I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen, og så får vi en god snak
herom.

På gensyn i min dagpleje
Hilsener fra Birgit

