
                                 Velkommen i dagplejen hos Gitte. 

                     
Forældresamarbejde: 

Samarbejdet med Jer forældre er det vigtigste. Det gode dialog og trygheden for Jer 

og jeres barn skaber de bedste betingelser for, at jeres barn kan udvikle sig. Jeg giver 

mig tid til at lytte, og vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning, hvis I føler  

behov for det. Den gensidige respekt er vigtig for mig, og vi får den ved at snakke 

sammen om stort og småt fra dagplejen og fra jeres barns dagligdag hjemme.  

Mine værdier: 

I min dagpleje prioriterer jeg højt, at skabe et tryg og lærende børnemiljø. Jeg tager 

mig tid til nærvær og omsorg. Jeg er opmærksom på det enkelte barn, og er god til 

at følge barnets spor. Hvis barnet bliver optaget af en bestemt ting, følger jeg barnet 

og forsøger at få de andre børn inddraget i aktiviteten. Det skaber den 

fællesskabsfølelse, som jeg gerne vil have børnene oplever, når de er hos mig. Ved 

at opfordre børnene til også at følge hinandens initiativer, føler det enkelte barn sig 

værdsat, og vi skal alle have gode relationer og føle os som en del af min gruppe. Vi 

lærer at se og lytte og vente på tur. Mit mål er, at vi skal lære at blive en god 

kammerat. 

Vi skal også i dagplejen lære at være sammen i større grupper, og danne relationer 

med flere børn og voksne. Derfor ses jeg ofte med kollegaer til leg, oplevelser i 

naturen og fælles traditioner. 

Leg, aktiviteter og læring: 

Jeg har gode forhold ude som inde. Jeg er meget ude i naturen uanset vejret. 

Årstiderne og det forskellige vejr giver os forskellige oplevelser. Vi snakker og lærer 

om naturens gang. Vi finder krible-krable dyr, grankogler og andre af naturens 

materialer til små projekter.  

Vi læser og synger, og jeg er bevidst om at stimulere barnets sproglige udvikling. Vi 

er meget aktive i min dagpleje. Vi bruger kroppen, og udfordre vores motorik på 



legepladsen, i skoven og på ture. Jeg opfordrer børnene til at afprøve ting selv på 

det udviklingsniveau de er, så de bliver stolte og får  gå-på-mod. 

Jeg arbejder med selvhjulpenhed, og tager mig god tid til, at børnene skal øve at 

tage tøj af og på selv. Jeg prioriteter højt, at de børn jeg siger farvel til i dagplejen 

kan klare sig godt i børnehaven.  

                      

Rutiner: 

Jeg har mange rutiner i mit dagplejehjem. Vi øver, og når vi øver bliver det til 

genkendelighed og rutiner. Det skaber tryghed. Vi har også faste traditioner. Det kan 

være de samme aktiviteter til fastelavn, påske og jul, men også fødselsdage og 

afslutninger gør vi til en hyggestund.  

I er velkomne til at kontakte mig.    

 

                                          

                                                                                                                                                                                           

                            Gitte Mortensen Borgergade 121 Vemmelev. 

                                Mobil: 51 94 26 03. Mail: gtreb@slagelse 


