Jeg hedder Gitte Ringgaard Knudsen.
Jeg er dagplejer i Korsør Nord. Det har jeg været siden september 2006.
Jeg bor i et dejligt hus på Revvej tæt på busstop og Broskolen. Her bor jeg med
min mand og vores lille hund Trunte der er allergi-venlig. Den opholder sig i
stuen. Der er låge for så børnene har mulighed for at se til den. Vi har 2 voksne
sønner som er flyttet hjemmefra. Vores hjem er røgfrit.
Jeg har en dejlig lukket gård / terrasse og baghave med græs. Her er masser af
muligheder for god leg og læring. Når vi er inde, er vi i vores køkken-alrum, her er også plads til leg
og kreativiteter.

Jeg ligger stor vægt på at børnene føler sig trygge og får nærhed og omsorg. Det er vigtigt for
børnenes trivsel og udvikling. De deltager i dagligdagens aktiviteter såsom borddækning og
oprydning, og lære at vise hensyn til andre børn og voksne.
Jeg tager hensyn til det enkelte barn, og har fokus på barnets udvikling. Jeg har mulighed for
sparring med mine dagplejepædagoger, eller få vejledning fra en talepædagog eller
motorikkonsulent, hvis der skulle være behov for dette.
Jeg arbejder med de pædagogiske læreplaner.
Vi synger og danser meget. Det er de samme sange vi synger i en periode, så lærer børnene
hurtigt fagterne. De syntes det er rigtig sjovt. Jeg laver mindfulness med børnene, hvor de kommer
helt ned i gear.
Børnene får en sund og varieret kost. De bliver tilbudt morgenmad, formiddags-, middags- og
eftermiddagsmad.
Jeg vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde. Er der noget i undrer jer over, så spørg
endelig. Det er vigtigt for dit barns trivsel, at vi kan få en god snak og arbejder med samme mål.
Jeg går i heldags- legestue på biblioteket hver 2 uge med 3 – 4andre dagplejere. Her laver vi
aktiviteter med børnene, så vi tilgodeser både de yngste og ældste børn, og samtidig lærer
børnene, at være sammen med andre børn og voksne i større grupper. Vi har også mulighed for at
gå på biblioteket og læse bøger. Fra okt. – april er vi i halv -dags legestue i ældrecentret
Teglværksparken, hvor vi også laver aktiviteter med de ældre brugere. Er vejret for godt til
legestue, er vi dagplejere sammen på skift i hinandens haver. Vi bruger naturen meget – haven,
stranden, park, og skov.
Jeg er med i netværksgruppen motorik og sansning sammen med andre kollegaer
Jeg glæder mig til at møde jer 😊
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