Velkommen til min dagpleje
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Jeg hedder Gitte Vajhøj
Jeg har været dagplejer siden 1986
Jeg bor sammen med min mand
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Hos mig er børnene i centrum. Jeg lægger vægt på, at børnene bliver mødt med omsorg og nærvær, og at
hverdagen bliver tryg og genkendelig. Jeg har fokus på børnenes udvikling og trivsel og tilrettelægger dagen
efter, hvad det enkelte barn har behov for.
Vi bruger meget tid i haven og den omkringliggende natur, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig
motorisk med løb på bakke, rutsjebane og leg i sandkasse. På vores ture ud af huset besøger vi ofte de
samme steder, da børnene finder en tryghed i genkendelsen. Vi studerer det liv, der er i naturen, snakker om
det, tager billeder – vender så tilbage for at studere igen.
Indendørs leger vi meget på gulvet. Vi synger, danser, læser bøger og snakker om de oplevelser, vi har haft.
Her har jeg bl.a. fokus på den sproglige udvikling.
Børnene inddrages i de hjemlige gøremål, såsom at dække bord, bage osv.. Jeg har fokus på børnenes sociale
udvikling både i vores lille gruppe, hvor børnene lærer at tage hensyn til hinanden og indgå i fællesskabet, og
i den store gruppe, når vi mødes i legestuen med andre børn og dagplejere.
Jeg bruger iPad til at tage billeder af vores oplevelser, som vi så kan snakke om, når vi kommer hjem, og som
bruges til dokumentation til forældrene.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Certificeret DGI dagplejer – Idræt, leg og bevægelse
Kostkursus
Samspil i familien
Individuel kompetenceafklaring

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

