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•
•
•
•

Jeg hedder Jonna Bech
Jeg har været dagplejer siden 1992
Jeg bor sammen med min mand Leif Ole, vores tre børn er voksne og flyttet hjemmefra
Jeg har en dejlig fuglepark i haven – vilde fugle som børnene fodrer

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på
en tryg, forudsigelig og genkendelig hverdag med plads, interesse, omsorg, åbenhed og respekt for det
enkelte barn.
Det har stor værdi for mig, at glæden og kærlighed til børnene afspejler sig i dagligdagen, og at det enkelte
barn føler sig som en uundværlig del af fællesskabet. Børnene vil også lære/mærke forståelse og omsorg for
hinanden, at der er plads til alle og at alle har noget godt at bidrage med.
Børnene vil møde en hverdag fyldt med meget udeliv, røde kinder, rutiner, latter, dans, kærlighed, tryghed
og nærvær. Jeg lægger meget vægt på, at motivere børn til at tro på sig selv, lære selvstændighed og være
nysgerrige på livet.
Jeg arbejder med lærerplanerne for børns udvikling. Vi læser mange bøger, hører musik, synger, udforsker
naturen og lærer at passe på naturen. Vi laver små ting til hjemmet i forbindelse med de forskellige årstider
og højtider.
Vi får en sund ernæringsrigtig kost efter de 10 kostråd. Børnene hjælper til med borddækning, afrydning og
nogle dage, er de med til at fremstille maden. Formiddags- og eftermiddagsmad spiser ofte i haven, når
vejret tillader det.
Jeg lægger meget vægt på en god kommunikation og samarbejde med forældrene samt mødet med
eventuelle søskende, da det har betydning for ”det hele barn”.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Sundhed for småfolk
Anatomi og fysiologi
Madkultur for etniske børn
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Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (girafsprog)
Samspil i familien
Psykologikursus
Børns kompetence udvikling

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Spejderhytten på Skrænten.

