Dagplejens Profil
Dagplejerens navn og adresse: Gitte Bondesen, Vibevej 3 5450 Otterup (midtby)
Hvem er jeg?

Jeg er født i 1968. Er gift med Michael, vi

har 3 børn, Morten fra 87, Jannie fra 88, og
Mathias fra 95.
Jeg er mormor til William fra 12.
Har været dagplejer siden 2008
Min fritid bruges bl.a. på camping, samt
nyder at være sammen med min familie.

Mine Værdier:

Jeg prioriterer højt, at være ude dagligt,
hvis forholdene tillader det.
Jeg er opmærksom på hvert enkelt barns
udvikling, og laver aktiviteter derefter.
At synge, læse bøger, tegne er en del af
hverdagen.
Jeg arbejder med dialogisk læsning og
motorik.

Personlige
egenskaber:

Jeg er en frisk, nærværende og åben og
tålmodig dagplejer.
Jeg er udadvendt og sætter stor pris, på et
godt forældresamarbejde.
Jeg synes jeg har VERDENS BEDSTE JOB.
Jeg er omsorgsfuld, og der er altid plads til et
lille kram.

I vil opleve, at
jeg brænder for:

At alle føler sig velkomne og trives i min
dagpleje.
At min dagpleje er hjemlig og hyggelig.
At børnene er tæt på min familie.
At børnene deltager i de daglige gøremål.
At børnene er med til at præge dagen i
dagplejen.

Mine
omgivelser:

Jeg bor i byen med god plads, både ude og
inde til leg.
I haven er der, legehus, sandkasse og en masse
plads til at køre på div. kørertøjer, samt fri leg.
Vi har drivhus og højbed, hvor vi dyrker frugt
og grønt, som børnene nyder godt af.
Jeg benytter ofte omgivelserne i nærområdet,
såsom anlægget ved Otterup stadion, med
ænder påfugle og fasaner samt skoven og det
grønne område ved Lindegårdsvej.
Vi har en christiniacykel i gruppen, som vi kan
benytte til eks. Besøge en anden dagplejer
eller bare en tur ud i det blå.

Særlige
indsatsområder
eller viden

Sund og varieret kost.
Hjælper børnene til at blive selvhjulpne og klar
til børnehave.
Er opmærksom på det sociale, motoriske og
det sproglige område hos det enkelte barn.
Jeg arbejder på en anerkendende måde over
for børnene.
Jeg har dagplejernes grund udd. (200) + supp.
Udd. (2015).
Førstehjælp.
Deltager i fremtidige kurser og udd. For at
forbedre min faglighed og viden inden for
dagplejen.

