Dagplejen Grønnebakken 20 – 4200 Slagelse – telefon 2073 4328

Gitte Larsen-Profil
Velkommen til dagplejen Vest.
Mit navn er Gitte Larsen. Jeg har været dagplejer siden 2009. Jeg er gift
og har to voksne sønner og 4 skønne børnebørn
Mit hjem er husdyrfrit og røgfrit, og min have er indhegnet så børnene
trygt kan udfolde sig.
I min dagpleje lægger jeg vægt på, at give børnene nærhed og omsorg samt give dem sunde
kostvaner. Desuden er det vigtigt for mig, at de får en tryg og genkendelig hverdag med en fast daglig rytme
og at de tilegner sig færdigheder som f.eks. selv at tage tøj af og på m.m.
Jeg er tilknyttet to dagplejepædagoger som jævnligt kommer på besøg i mit hjem for at give faglig sparring
og rådgivning. I dagplejen arbejder vi med pædagogiske lærerplaner, som lægges for et år ad gangen.
Jeg er en del af en netværksgruppe der hedder ”rummelighed og inklusion” – sammen med andre kollegaer
fra kommunen deler vi erfaringer med hinanden.
Aktiviteter i løbet af dagen kan f.eks. være at:
-

Gå en tur på legepladsen, eller lege i haven
Gå tur ned til søen, hvor vi fodrer ænder
Besøge andre dagplejere, eller selv få besøg
Vi synger, hører musik, danser, laver gymnastik, læser
bøger, lærer rim og remser
Vi lægger puslespil, tegner, maler og meget mere

Vi deltager i en del aktiviteter i årets løb, bl.a. fastelavn,
juletræsfest, den årlige dagplejedag osv.
Vi går i heldagslegestue én dag hver anden uge, med nogle af mine kolleger,
hvor vi har planlagt aktiviteter, hvor både de små og større børn kan være med.
Vi har forskellige temaer hver uge, såsom motorik, sang og brug af følesansen –
og til tider også bare fri leg.
I legestuen kan børnene stille og roligt vænne sig til at være i større
forsamlinger, hvilket understøtter barnet på vejen videre i livet.

Kurser jeg har deltaget i:
Dagplejens grundkursus
Bat kursus/rummelighed/inklusion (for tidligt fødte børn og børn med specielle behov)
Tegn/tale
Førstehjælp.
Det gode læringsmiljø i dagplejen(bl.a. børns læring og forældrekommunikation )
Jeg glæder mig til at møde jer og jeres børn!

