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Jeg hedder Jette Riisager
Jeg har været dagplejer siden 1992
Jeg bor sammen med Carsten
Jeg har to katte

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Jeg vægter en god og stille start på dagen med ro, tid og tryghed til det enkelte barn. Jeg er i dialog med
forældrene om, hvordan barnets nat og morgen har været.
Jeg prioriterer højt at styrke børnenes motoriske kompetencer. Dette gør jeg bl.a. ved, at børnene får
mulighed for at hoppe, trille, slå kolbøtter, rutsje, ”gå på line” indenfor på madras, skamler mm.
Sansemotorik styrker jeg ved at lade børnene gå på måtter med forskellige overflader med bare tæer.
Jeg vægter de sproglige kompetencer bl.a. ved at læse mange bøger og synge sange fra sangkufferten.
Gennem leg og aktiviteter styrkes de sociale og personlige kompetencer. Jeg synes, det vigtigt at gøre
børnene robuste og selvstændige. Det gør jeg ved at give børnene små opgaver f.eks. med borddækning og
øve af- og påklædning i forhold til deres udviklingstrin. Børnene lærer at forholde sig til hinanden og tage
hensyn indbyrdes.
Udenfor har jeg en alsidig legeplads, hvor vi også gynger meget. Vi bruger haven til fordybelse i naturen.
F.eks. ved at kigge på snegle, edderkopper, fugle eller hoppe i vandpytter.
I forbindelse med årstider og højtider laver vi ofte kreative ting som fastelavnsris, nisser, vintergækker i
forskellige materialer.
Jeg vægter forældresamarbejde højt. For mig er det vigtigt være i daglig dialog med forældrene for at sikre,
at barnet trives bedst muligt. Vi taler om søvn, kost mm. Jeg fortæller, hvad barnet er optaget af, og hvad
barnet har lært.
I vores nærmiljø besøger vi flittigt Nordsøcentret, Fun Park, skoven, biblioteket og legepladser. Desuden
deltager vi i Musikalsk legestue i Emmersbæk Kirke.
Forældre vil opleve, at deres børn møder en hverdag fyldt med tryghed og motoriske udfoldelser.

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

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Børnehuset Emmersbæk.

