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Jeg hedder Birgitte, er gift med Kenneth og sammen har vi 4 børn – hvoraf de to på 11 og 14
stadig er hjemmeboende. Vi har to mindre hunde, som er adskilt fra børnene i dagtimerne. Vi hilser
dog på hundene i pædagogisk øjemed. Vi har også kanariefugle i et bur på terrassen, som jeg ofte
fodre sammen med børnene. Vi er et røgfrit hjem.
Jeg har været ansat som dagplejer i Gilleleje siden 1 oktober 2017. Men har tidligere været ansat
som dagplejer i Smidstrup fra 2003-2012 – hvor jeg var naturdagplejer. Jeg har gennem tiden taget
en del kurser der blandt andet omhandler natur og børn.
Jeg er uddannet slagter, og går så vidt muligt op i at servere hjemmelavet mad. Jeg har inden for
det sidste år afsluttet kostvejlederuddannelsen med speciale i børn. Min nye viden bruger jeg i
hverdagen, sammen med børn og kollegaer.
I dagplejen arbejder vi ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan. Her arbejder jeg med
børnene som helhed. At understøtte og udvikle det sproglige, motoriske og sociale – med
udgangspunkt i det enkelte barn. Dagplejen er ligeledes DGI certificeret – hvilket jeg også tænker
ind i min hverdag. Jeg lægger vægt på en struktureret hverdag, omsorg og nærvær, samt det gode
forældresamarbejde, hvor dialog og tillid er vigtige begreber for mig.
Jeg trives i naturen og er glad for at være ude. Jeg cykler gerne til Smidstrup og Dronningmølle i
min christianiacykel, som er godkendt med seler og cykelhjelm til alle børn, og besøger kollegaer.
Men cykler også ture i nærmiljøet – alene og sammen med kollegaer. Jeg er så vidt muligt ude
hver dag og i alt slags vejr. Jeg nyder at være ude i naturen, som børnene og jeg er undersøgende
og nysgerrige på. Vi tager os tid og tager det i barnets tempo. Vi snakker om hvad vi ser og
oplever – tager udgangspunkt i barnet. Jeg tager også på små spontane ture i nærmiljøet – ned og
fodre ænder, en tur på haven og legepladsen – alene, men også sammen med kollegaer.
Jeg er i legestue en gang om ugen. Her kommer jeg sammen med 3 andre kollegaer og deres
børn, hvor vi laver aktiviteter og er sammen hele dagen. I sommerferien mødes alle dagplejerne
hos hinanden i haverne.
Jeg ser frem til et godt samarbejde.
Velkommen.

Birgitte

