Dagplejen Syddjurs Kommune
Gitte
Jensen

Fakta:

Her indsættes evt. et billed

Adresse: Birkevej 17, Rønde
Tlf.: 40 75 80 41

Dagplejer
i
Rønde

Dyr: Hund, katte og kanariefugl
.
Røg: Ikke ryger
Erfaring: Ansat siden 1995

Velkommen i min dagpleje
Jeg er skilt, har tre dejlige børn, hvoraf en stadig er hjemmeboende.
Jeg er vild med dyr, synes det er en rigtig god ting at have sammen med børn, da
de lærer at omgås dyr og hvordan, man behandler dem.
Jeg er også naturdagplejer og vægter naturen rigtig meget. Den har vi heldigvis lige
uden for vores dør. Vi er ude hver dag, enten på en lang eller kort tur, afhænger af
alderstrinnene på de børn jeg har. Vi snakker meget om årstiden og følger den ude.
Vi ser efter bænkebider under træstubbene eller måske er der en masse tissemyrer.
Vi smager på de nye bøgeblade, plukker skvadderkål til evt. pandekager eller boller.
Vi er ude i al slags vejr OGSÅ I REGNVEJR. Når sneen kommer, er der ikke noget
bedre end at komme ud og få røde kinder og lave engle i sneen.

Fokusområde:
Altid meget vægt på deres sprog og deres motorik, så der kan sættes
ind, hvis der skulle være en ekstra udfordring…….,
Det sociale kigger jeg også meget efter. Det er vigtigt, at de små er
med i et fællesskab, ikke udenfor….

Kompetencer:
Førstehjælp
Grundkursus
Børns leg
Leg med sprog
Naturdagpleje
Læreplaner
Arbejde m.
bevægelse, idræt og
kropsbevidsthed
Måltidet i det
pædagogisk
Sund mad giver sunde
børn

En dag i dagplejen
Børnene møder ind fra kl.7 00 – 900. Når det sidste barn er kommet, får vi en
bolle/brød og frugt. Derefter får vi tøj på og skal ud. Der kan ind imellem være en
eller to, som skal have en formiddagslur. Nogle dage har vi en aftale med de andre
dagplejere, hvor vi mødes og leger, ellers går vi ud i haven eller på tur, hvor vi
finder sten, grene, blade og små dyr, som vi snakker om. Hvis det er for koldt ude,
så går vi på biblioteket og kigger i bøger. Vi er hjemme/inde til kl 1100, hvor vi skal
have middagsmad. Tit er det varm mad i stedet for rugbrød, som kan være
trættende i længden. Når vi har spist, leget og sunget lidt, skal der skiftes bleer og
børnene skal puttes i deres barnevogn. Der bliver sovet i 2-3 timer. Når børnene
kommer op, er der frugt og vand. Til de andre måltider er der mælk.
Derefter bliver børnene hentet kl. ca. 15- 1645..
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Legestuen

Kost
Cirka kl. 9 får vi formiddagsmad
bestående af boller eller brød, gerne
noget groft brød, frugt bliver de også
tilbudt.
Kl. 11:30 får vi middagsmad. Vi starter
med en madsang, så der kommer ro på
børnene. Derefter får vi rugbrød med
forskelligt pålæg. Gerne en -to gange
om ugen får vi varm mad så som: Fisk,
boller i karry, lasagne, kødsauce med
ris, kartofler eller pasta til. Der serveres
grønt som agurk, peber, tomater, salat.
Til frokost får børnene mælk.
Kl. 14:30 får vi eftermiddagsfrugt og et
stykke brød. Vi prøver alt muligt frugt.
Nogle gange laver jeg grød til børnene
af bær fra haven. (Rødgrød,
solbærgrød og jordbærgrød). De får
vand om eftermiddagen.

Vi mødes hver 14.dag i
heldagslegestue med tre andre
dagplejere og børn. I legestuen er
vi meget ude. Hvad vi laver
kommer an på, hvilken tid det er
på året. Vi synger dog en del og
tumler i tumlerummet.

Åbningstider:
Man.-tors.: kl. 06:4516:30
Fre.: kl. 06:45-15:45
De nævnte tider er vejledende
og kan evt. ændres.

Legestuen holder til ved Rønde
skole, Skrejrupvej 5, lige ved siden
af tandlægen.
Tlf.: Er mit I bruger.
I legestuen skal I have barnevogn og
skiftetøj med………..

Praktiske oplysninger
Medbring en taske med skiftetøj også til, at vi skal
være meget ude. Regntøj og støvler er et must….
Bleer og skumvaskeklude kan i købe en hel pakke af
og have liggende her hos mig.
Barnevognen kan stå her hele ugen, men I skal tage
den med hjem i weekenden.

Forældresamarbejde
Jeg er åben omkring barnet og forældrenes spørgsmål.
Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.

Jeg er lyttende………prøver, at hjælpe, hvor jeg kan
med barnet. Hvis der skulle være et problem, finder jeg
ud af det med min pædagog.
Jeg forventer en åben dialog og er der noget I som
forældre er i tvivl om, kan vi altid tage en snak.
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