Velkommen
til min dagpleje
Dorthe Kristoffersen
Urnehovedvej 4
6392 Bolderslev

Lidt om mig
Jeg har siden 2005 været ansat som
kommunal dagplejer.
Jeg bor sammen med min mand Rasmus.
Sammen har vi børnene Troels (2005) og
Tine (2007).
Vi bor i et stort parcelhus på en lukket vej og
med lukket have.
Jeg har god plads til, at børnene kan lege, køre på div. køretøjer, gynge, rutsje, lege i
sandkasse og legehus.
Jeg synes, det er vigtigt, at børnene kommer meget ud og aktivt bruger deres krop, som
styrker deres motorik.
Indenfor har vi et stort køkkenalrum, hvor børnene opholder sig, og jeg gør meget for, at
børnene føler sig hjemme i vores hus.

Mit hjem
Vi har høns og en dværgpuddel hund (allergi-venlig race)
Hjemmet er røgfrit.

Jeg lægger vægt på
Læring: igennem aktiviteter og materialer jeg selv udvikler ud fra børnenes interesser og
udviklingstrin.
Leg: Jeg understøtte børnenes egne lege, hvor der gives plads til fordybelse og nysgerrighed.
Børnesyn: Jeg giver børnene tryghed og nærvær, som er grundlaget for at kunne “handle og
lære”. Børnene får omsorg og nærhed fra mig (knus, ros, accept).
Børn i udsatte positioner: Jeg understøtter alle børn, så de har mulighed for at deltage i
fællesskabet, vi har i min dagpleje.
Pædagogisk læringsmiljø: Jeg er en god rollemodel i at værne om den gode stemning ved læring
og skaber gode rammer omkring børnene med fokus på at indrette udviklende læringsmiljøer.
Sammenhænge: Jeg støtter det enkelte barn i overgangen fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til
børnehaven.

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








Grundkursus for dagplejere
Førstehjælp med løbende repetition
Pædagogiske Læreplaner
Selvledelse og formidling i
omsorgsarbejde
Anerkendende kommunikation i
omsorgsarbejdet
Inkluderende pædagogiske miljøer i
dagtilbud & SFO
Inklusion









Kursus for erfarne dagplejere
Certificeret naturdagplejer, Grønne
spirer
2-årigt Sprogforskningsprojekt: “Vi
lærer sprog“
Motorik projekt ”Rend & Hop med
Ida”
VækstModellen - Vejen til den gode
samtale
Tumlinge Yoga
Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Jeg lægger meget vægt på, at børnene
på alle måder bliver klar til de udfordringer, de møder fremadrettet i livet.
Hverdagen skal gerne være forudsigelig og genkendelig. Jeg
lægger vægt på, at give børnene en rolig, tryg og harmonisk
hverdag.
Jeg synes, at naturen er en god udviklingsplads for børn, da
deres motoriske udvikling og sanser bliver skærpet, og de får masser af frisk luft. Vi tager ofte
på tur med vores Ladcykel.
Hverdagen byder desuden også på leg, sang, musik, dans, højtlæsning og
kreative indslag alt efter årstiderne og de forskellige traditioner. I min entre kan I
følge min planlægning og læreplan for børnegruppen, hvor jeg løbende skifter emner og sprog
måleord ud.
Børnefællesskaber:
Vi mødes med mine kolleger og deres dagplejebørn.
 En gang om ugen er vi til gymnastik på skolen
 Vi besøger skolens bibliotek
 Vi besøger Bolderslev Børnehus
 Hver måned har vi to sammenhængende
fællesdage i Spejderhuset
Vi besøger- og får også besøg af mine kolleger og deres dagplejebørn. Børnene leger sammen
og oplever, at være en del af et større socialt fællesskab.

Hverdagen hos mig
Vi spiser:
Formiddags mad ca. mellem kl. 8.30 – 9.30: brød/frugt/grøntsager og vand.
Frokost ca. mellem kl. 11 – 12: brød med varieret pålæg/varm mad/ frugt/grøntsager og mælk.
Eftermiddags mad ca. kl. 14.30: brød/frugt/grøntsager og vand.
Hvis vejret tillader det, spiser vi gerne udendørs.

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-, sovevaner eller andet.
Er der noget, I er i tvivl om, eller undrer jer over, er I altid velkommen og så tager vi en god snak
om det.

På gensyn i min dagpleje
- Dorthe Kristoffersen

