Velkommen
I dagplejen hos Dorte V. Petersen
Velkommen i mit hjem.
Jeg hedder Dorte, er gift med Bo som er ansat i politiet. Vi har to børn , Josefine og Andreas.
Familien møder I morgen og eftermiddag – de vil derfor alle være en del af Jeres barns
hverdag. I huset er ligeledes katten Gilbert, som børnene også har glæde af og lærer at
forholde sig til. Vores hus er totalt røgfrit . Jeg er uddannet dekoratør samt zoneterapeut, og
har været dagplejer siden 2001.
Vi bor i et nyere fredeligt villakvarter. Har en lukket have med klatre-busk, legehus,
sandkasse, fliseareal hvor børnene kan køre på små motorik-cykler m.m. samt græs at boltre
sig på. Vi bor tæt på skov, eng og strand, samt har mulighed for igennem året at gå i fx:
legestue, på legeplads samt til børne-salmesang .
Jeg er en del af et fagligt netværk ”natur-dagplejerne”. Derfor nyder vi at være ude, hvor vi
oplever årstidernes skift samt benytter naturens ressourcer. Vi har cykel til rådighed, hvorved
vi nemt kan komme på strandture samt fx ud at kigge på lam ved påsketid.
Jeg holder af at synge, male, bage, læse bøger, samt børne-yoga sammen med børnene.
Jeg møder børnene hvor de er , samt følger derfra børnenes interesser og ideer og bygger
videre på deres egen fantastiske fantasi. Jeg mener at børnenes behov samt initiativer skal ses
og følges. Ved dagligt at gentage og vise tydelighed, fremmes børnenes læring, når de fx skal
lære at vente på tur, øve påklædning, samt hjælpe/vise hensyn til hinanden.
Jeg tilbyder børnene en sund, nærende og alsidig kost i en rolig og hyggelig atmosfære.
For mig er det vigtigt, at det enkelte barn føler sig tryg i dagplejen og at der er tid til trøst,
knus og kram.
For mig er det også vigtigt, at der er en gensidig respekt, tillid samt glæde ifm. samarbejdet
omkring jeres barn.
Jeg glæder mig til at lære Jeres barn at kende. På hyggeligt gensyn.
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