Velkommen til min dagpleje
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Jeg hedder Britta Rasmussen
Jeg har været dagplejer siden 1998
Jeg bor sammen med Peter og vores søn Mark. Derudover har vi Mikkel og Mille, som er flyttet
hjemmefra
Jeg har ingen dyr

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på
et hjem hvor jeres barn oplever de nære relationer i et hjemligt miljø. Det vil sige et hjem, hvor jeres barn
må være overalt. Små klistrede fingre og sand på gulvet hører til her i huset og ligeledes er haven indrettet,
så der er masser af plads til leg. Jeres barn vil også lære min mand og barn at kende, da de alle helt naturligt
også vil komme til at holde af jeres barn.
Som det første om morgenen vil jeg hilse kærligt og være i øjenhøjde med jeres barn og dagen igennem vil
jeres barn møde omsorg og tryghed, få mange knus og kram. Jeg vil altid være positiv og anerkendende i mit
samvær med jeres barn.
Jeg vægter, at der skal være plads til alle med hver deres personlighed. Det gør jeg ved at se og høre hvert
enkelt barn og være opmærksom på alle. Jeg inddrager de 6 læreplanstemaer i vores hverdag og styrker
børnenes kompetencer, deres gå-på-mod og livsmod.
Vi vil lave fællesaktiviteter, hvor alle kan være med, og hvor alle bidrager. Her styrkes jeres barns følelse af
egenværdi og betydning for gruppen. Jeres barn lærer at være en del af et fællesskab, hvor vi passer på
hinanden og er omsorgsfulde.
Vi er ude hver dag og benytter os ofte af, at jeg bor tæt på Hjørring Bjerge. Hjørring Bjerge er vores lille
grønne oase, hvor børnene lærer om naturen, hvor deres sanser stimuleres og deres motorik styrkes. Jeres
barn oplever glæden ved at bruge kroppen.
Jeg har fokus på jeres barns udvikling og vil løbende lave små læringshistorier og små billedkollager. Dem vil
jeg samle i en mappe som I forældre, altid er velkommen til at kigge i. Jeg lægger stor vægt på et godt
samarbejde med jer forældre.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
Sundhed for småfolk
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Hygiejne og sundhed
Madkultur - Etniske børn
Samspil i familien
Risikobørn og unge
Målrettet mundtlig kommunikation
De pædagogiske læreplaner
Kommunikation i teams
Certificeret ICDP-uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik, niveau 1
Børns motorik, sansning og bevægelse
Brobygningsprojekt
”Tusindben” – Fagligt netværk for dagplejere med fokus på børn og udeliv

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Spejderhytten på Skrænten.

