Velkommen til min dagpleje
•
•
•

•

Jeg hedder Birgitte Iversen (gerne kaldt Gitte)
Jeg har været dagplejer siden 1986
Jeg bor sammen med Preben og tilsammen har vi 4 voksne børn og 5 børnebørn
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Jeg synes det er vigtigt i mit arbejde som dagplejer at både børn og forældre skal føle sig trygge og velkomne
her. Det er vigtigt for mig at vise og give børnene nærvær, omsorg, kærlighed og tryghed.
Jeg arbejder ud fra læreplanstemaerne. Det vil sige at igennem leg, læres både: personlig udvikling – sociale
kompetencer – sprog – krop og bevægelse – natur- og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og
værdier.
Her inde har jeg et stort legerum med spiseplads, toilet og udgang til have og legeplads. Her er vi meget på
gulvet, hvor vi leger, læser synger, og hvad vi nu lige finder på.
Udenfor er der en stor lukket have, hvor der er rig mulighed til at udfolde sig. Der er fliser, hvor der kan
cykles, køres scooter, og der er en kæmpe kuperet græsplæne med en klynge træer, hvor der bl.a. kan spilles
bold, løbes og gemme sig i træerne. Derudover er der sandkasse, gynge, vipper og legehus.
Jeg tager en del billeder som dokumentation. Billederne sættes i en mappe, som børnene får med hjem, den
dag de slutter her i min dagpleje.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Kostkursus
Børns motorik, sansning og bevægelse
Arbejdet med risikobørn og unge
De 0-3 åriges udvikling og den moderne dagplejes rolle
Hygiejne og sundhed
Jobrotationskursus for dagplejere

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalerne i Børnehuset i Sindal.

