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Lidt om mig 
Jeg er uddannet kontorassistent og jeg har to voksne børn. 
 
Jeg har været ansat som dagplejer siden 1995, og jeg er vild med 
mit job.  
 

 
 

 Mit hjem 
 Jeg har et stort legeværelse til børnene, og en kæmpe have til leg og udfordring. 

Hjemmet er røgfrit. Jeg har en lille hund. 
 

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

  Dagpleje grundkursus 

 Obligatorisk førstehjælp, fornyes hvert 
2. år 

 Krop og kost 

 0-5-årige børns udtryksformer 

 Børn og natur 

 Samspil og relationer 

 Individuel kompetenceafklaring 

 Opdatering for ”erfarne dagplejer” 

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

 Dokumentation og evaluering af 
pædagogisk arbejde 

 Bedre kvalitet i dagtilbud 

 VækstModellen – vejen til den gode 
samtale 

 Sprog 0-3-årige 

 Selvledelse og formidling i 
omsorgsarbejdet 

 Kvalitet i offentlige vældfærdsydelser 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud 

 Vi lærer sprog – forskningsprojekt 

 Frontløberkursus, krop og bevægelse 
med Rend & Hop.  

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
2019/2020 

 Barnets første 1000 dage 

 

 

 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

  Skabe nærvær, tryghed, omsorg, anerkendelse og plads til forskellighed og alder 

 Tilrettelægger min hverdag ud fra det enkelte barn og med de 6 læreplanstemaer fra 
Den styrkede pædagogiske læreplan:  

- Alsidig personlig udvikling 

- Social udvikling 

- Sprog 

- Krop, sanser og bevægelse    

- Natur, udeliv og science 

- Kultur, æstetik og fællesskab                      

 Give plads til leg, nysgerrighed, forundring, samvær, rutiner og læring 

 Heldagslegestue 1 gang ugentlig  

 Besøge og lege hos de andre dagplejere, så der er genkendelse ved evt. gæstepleje 

 Sund og varieret kost, hvor jeg tager udgangspunkt i dagplejens 
kostpolitik “Kost og Måltider i Dagplejen i Aabenraa”. 

 Frisk luft hver dag, det giver glade børn 

 Skabe et rart og trygt dagplejehjem, hvor man føler sig velkommen, set og hørt 

 Samarbejde/sparring med dagplejekonsulent og minimum 5 årlige tilsyn i mit hjem  

 

 

 
 

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 Jørgensen 

 

 


