Velkommen i dagpleje hos Gitte Pedersen
Jeg hedder Gitte og er født i 1968. Jeg er gift med Tommy og vi har tre voksne børn, som alle er
flyttet hjemmefra. Jeg er også farmor til et sæt tvillinger.
Jeg har været dagplejer siden 1997, og gennem årene har jeg været på forskellige kurser:
Grundkursus for dagplejer, kommunikation, børn og natur, børns udtryksformer, børns leg, samspil
og relationer i pædagogisk arbejde, ICDP, den styrende pædagogisk læreplan og
førstehjælpskursus.
Hos mig er det lidt anderledes i forhold til mange andre dagplejere. Vi har vores “ egen” lille hus
som kun dagplejen bruger. Et hus med forgang, toilet med pusleplads og et dejligt læringsrum med
et lille the køkken.
Vi tilbringer meget tid ude både sommer og vinter, og jeg sætter meget pris på udelivet, både i den
lille børneflok eller sammen med andre dagplejere, i skoven, på legeplads eller i vores have.
Vi har en stor have med mange muligheder. Vi har en lille skov hvor børnene nyder at gå på
opdagelse, et stort fliseareal med legehus, rutsjebane, sandkasse og hvor der er mulighed for at
køre på scooter eller løbecykel .
Jeg kan også godt lide at være kreativ med børnene, og har mange gode ideer.
Jeg er glad og stolt over at have et job, hvor jeg kan hjælpe børnene til at blive nogle gode og
ansvarsfulde “små” mennesker. Derfor vægter jeg højt, at børnene lære at tage imod en besked, at
være gode ved hinanden, tale pænt, oplever hvordan der er at være en del af en gruppe, hvor der
skal være plads til alle.
Det er ligeledes vigtigt for mig at børnene oplever nærvær, omsorg, tryghed og at jeg er
anerkendende og roser dem i deres handlinger.
Jeg planlægger dagene så de er genkendelige og indeholder de ting, vi er optager at pt. F.eks. ting
og aktiviteter fra vores legestueprogram.
Jeg er ikkeryger og vores hjem er 100% røgfri.
Vi er i legestue med gruppen hver anden uge. I sommerhalvåret er vi primært på tur ude i det fri og
i vinterhalvåret holder vi heldags legestue i vores legestuelokaler “huset” Fredensgade 3, i
Dronninglund.
Ferie og fridage planlægger jeg i rimelig god tid, og informerer derfor jer forældre så hurtigt / tidligt
som muligt.
Der vil altid være et tilbud om gæstepleje til jeres børn.
De bedste hilsner fra Gitte

