Dagplejens Profil
Dagplejerens navn og adresse: Berit Simonsen. Dunhammervænget 24. 5450 Otterup
Hvem er jeg?

Jeg hedder Berit Simonsen og er født i 1961.
Jeg har været ansat som dagplejer siden 1998.
Jeg er gift med Peder, som er lastbilchauffør.
Vi har sammen to piger, Gina 19 år og Tasja
21 år. Derudover har vi to mindre hunde,
Gucci og Kato.

Mine Værdier:

Jeg er en glad og positiv person, der vægter den
anerkendende dialog meget højt. Jeg arbejder
bevidst på at gøre det lille barn til et
selvstændigt og selvhjulpen individ: jeg viser
glæde for barnet, fanger dets opmærksomhed
og fortæller det, hvad det må og skal – trin for
trin, alt afhængigt af dets udviklingstrin.

Personlige
egenskaber:

Jeg er rummelig, nærværende og positiv. Jeg
er tro mod mig selv og andre. Jeg rummer
masser af omsorg og tid. Jeg er god til den
menneskeskabte dialog. Derudover justerer
jeg mig både til børn og voksne eller hvor der
er behov for det.

I vil opleve, at
jeg brænder for:

At give børn en
succesoplevelse(stjernestunder) ved at skabe
gode rammer og at stimulere og udvikle
barnet, som fordyber sig og udtrykker sig
både sprogligt, kropsligt og musikalsk.
Så brænder jeg for at vi skal have en varieret
kost, hvor vi bager meget af det vi spiser selv
f.eks. boller, franskbrød, knækbrød, rugbrød
og andre spændende ting.

Mine
omgivelser:

Jeg bor i et parcelhus i det nordvestlige
kvarter i Otterup, hvor jeg har god plads inde
som ude, og hvor der er gode muligheder for
at gå på opdagelse i naturen med madpakker
og lignende. Der er også mulighed for at cykle
på Christianiacyklen i den nordfynske natur.

Særlige
indsatsområder
eller viden

Jeg lægger stor vægt på trivsel., da det er vigtig
for mig at støtte og udvikle det enkelte barn. Og
det bruger jeg f.eks. igennem følgende kurser:
for tidligt fødte, leg med sprog, samspil og
relationer, børns udtryksformer, motorik,
dialogisk læsning og ICDP.

