Velkommen til min dagpleje
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Jeg hedder Grethe Møller Jensen
Jeg har været dagplejer siden 1986
Jeg bor sammen med Claus og vi har 3 voksne børn, der er flyttet hjemmefra
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
En god start på hver dag her i min dagpleje sker ved, at jeg møder det enkelte barn i øjenhøjde og med
omsorg, respekt og anerkendelse.
Det at være i øjenhøjde med børnene, tillægger jeg stor værdi. Når vi leger, synger, læser osv., sidder jeg
meget på gulvet sammen med børnene. Det giver en god kontakt og skaber nærvær, som er trygt for det lille
barn.
Vores dag tilrettelægges ud fra det enkelte barn, og børnegruppens sammensætning. Dagen skal indeholde
struktur, og samtidig være sjov og udfordrende.
Jeg bruger iPad i dagligdagen med børnene. Situationer med børnene fotograferer jeg og tager videoklip,
som I forældre kan se. Børn kan lide genkendelighed, derfor har vi også mange hyggestunder, hvor vi ser på
os selv og vores oplevelser på billeder og små film. Vi finder også genkendelige billeder af f.eks. dyr og natur
på iPad`en.
Vores måltider skal være hyggelige. Her bidrager vi alle med borddækning, snak og god tid.
Sang og musik er en del af vores hverdag, både spontant og tilrettelagt. Jeg spiller guitar, og tillægger det
rytmiske samspil stor værdi.
Jeg bor i et naturskønt område tæt på Hjørring Bjerge, og prioriterer meget at være i naturen med børnene.
Kvarterets legeområder nyder vi, og vi samles også der med andre dagplejere og børn.
Jul, Påske og Fastelavn, fejrer vi med sange og traditioner, tilhørende de respektive højtider.
Tillid, tryghed og åbenhed er nøgleord, når positive relationer udvikler sig. Det er nøgleord, jeg vil tilstræbe,
også i mit samarbejde med jer forældre.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Uddannet pædagog
Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Sundhed og Småfolk
Hygiejne og Sundhed
Samspil i familien
Målrettet mundtlig kommunikation
”Tusindben” – Fagligt netværk for dagplejere med fokus på børn og udeliv

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i menighedshuset i Højene.

