Heidi Otto.
Kattegatvej 8B
3250 Gilleleje
Tlf.50411045
Mail: hliot@gribskov.dk
Jeg hedder Heidi Otto, er født i 1962 bor i hus sammen med min mand Torben og min yngste
datter Mathilde født 2002.
Jeg har været dagplejer siden 1985, Jeg er selv mor til 4 og mormor til 3
Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer for børnene og et godt og åbent forældresamarbejde.
Dagens Forløb
Morgenmad fra 6:30 til kl.8:00 derefter forskellige aktiviteter, Så som at være kreativ, besøge eller
få besøg af kollegaer tage på tur, danse læse osv.
Formiddags mad ca. 9:30 frokost kl.11:30 derefter fri leg indtil
middagslur.
kl.15:00 er alle børn oppe igen og vi spiser frugt og gør klar til afhentning af børn.
Jeg bor ca. 100 m fra fyr stien, den bruger vi ofte til små ture, hvor vi ser på skibe, løber op og ned
af strand bakkerne eller samler skaller og sten.
Jeg lægger vægt på at komme ud hver dag. Nogle gange i haven, hvor vi gynger, rucher, kører på
cykel, eller leger i sandkassen.
Jeg har en Christiania cykel som vi tager på tur i, til havnen, feriebyen, OSV.
Vi tager også på længere ture til Eksempelvis, Zoo, teatertur, naturlegepladsen i Hornbæk og på
bondegårds besøg.
Børnene og jeg går i legestuen en gang om ugen, hvor vi mødes i gruppen som består af 3
kollegaer og deres børn.
Desuden har vi samarbejde med Gilbjerg børnehuse hvor vi mødes med vuggestuen fra
hestehaven en gang hver 14 dag her arbejder vi med læreplaner. Det vil sige at vi har et tema hvor
vi i en periode har fokus på evt. krop og bevægelse. Sprog. Kulturelle udtryksformer. Natur vi laver
så aktiviteter der har relation til det enkelte tema.

Jeg har i min tid som dagplejer deltaget i relevante kurser som.
Leg med sprog
børn og natur
børns udtryksformer
børns kompetenceudvikling
kommunikation

udsatte og sårbare børn og unge.
Børn og motorik.
OSV.

