Velkommen
til min dagpleje
Dorthe Rasmussen
Askemosen 6
6200 Aabenraa

Lidt om mig
Jeg har været dagplejer siden 1993. Jeg er gift med Flemming, vi har
tre voksne børn, som er flyttet hjemmefra.
Jeg har en kontoruddannelse, men jeg har altid gerne ville være
dagplejer, hvor jeg kan være med til at give de små børn en god start
på livet.

Mit hjem
Dyr: Hund (Balder)
Røg: Nej

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











Grundkursus for dagplejere
Krop og kost
Suppl. Behov/omsorg
Børn og Natur
Medarbejdernes personlige ressourcer
Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde
Suppl. Egenindsigt
Kursus for erfarne dagplejere
Pædagogiske læreplaner
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde











Pædagogiske læreplaner og inklusion
Førstehjælp med løbende repetition
Bedre kvalitet i dagtilbud
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud
Certificeret Natur dagplejer 2015 og
2016
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog”
Motorikforløb under dansk
idrætsforbund ” Rend & Hop”
VækstModellen –”Vejen til den gode
samtale”
Den Styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
I min hverdag er det vigtigt, at børnene føler sig trygge og
værdsat. Det er min erfaring, at børnene udvikler sig- og
lærer bedst i et anerkendende og nærværende læringsmiljø,
hvor der er plads til forskelligheder.
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, det
vil I kunne se og høre, når I træder ind i mit hjem. I dag er der
meget fokus på børns læring og udvikling i de første år, det
er vigtigt for mig, at al læring foregår i leg og hyggelig
stemning.
Jeg læser med børnene, da det er vigtigt ift.
at lære sprog, vi synger hver dag og jeg laver
kreative ting. Børnene får lov til at hjælpe så
meget som muligt, f.eks. kan de hjælpe med borddækning
tilberedning af mad og lignende.

Vi er i heldagslegestue en gang om ugen, og den ligger på Klinkbjerg. Der mødes vi med de
andre dagplejere fra Rugkobbel og laver forskellige aktiviteter. Børnene lærer også at være
sammen i et større socialt fællesskab, når vi er i legestuen.
Jeg bruger naturen meget, vi har skov og strand lige i nærheden. Vi spiser gerne ude når vejret
tillader det. Vi mødes med de andre dagplejere en gang om ugen i skoven. Vi går også på
legepladser, hvor vi kan få brugt vores kroppe, det er vigtigt ift. den motoriske
udvikling.
Vi har flere arrangementer i gruppen det kan være: fastelavn, dyrskue,
sommer- arrangement, Dagplejens dag og julefest. Det foregår både med og uden forældre.

Forældresamarbejde
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle, hvis der er særlige forhold, som jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan være allergi,
spise, sovevaner eller andet.
Jeg har altid tid til en god snak, så alle føler sig godt tilpas, og at vi får et godt samarbejde
omkring jeres barn.

På gensyn i min dagpleje
- Dorthe S. Rasmussen

