
 

 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Gita Urban  
• Jeg har siden 2011 haft privat pasningsordning og fra 1. januar 2022 kommunal dagplejer 

• Jeg bor sammen med Claus og vores 2 børn Sophia og Malthe  

• Jeg har 2 hunde 
 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  

 
I min dagpleje lægger jeg stor vægt på omsorg, tryghed og sjov. Alle børn skal blive set og hørt, og skal kunne 

føle sig en del af et fællesskab.  

 

Jeg er fokuseret på at skabe en hverdag i trygge ramme for børnene, ved at hjælpe og støtte dem i deres 

udvikling og trivsel. For at dette skal lykkes bedst muligt, sørger jeg for, at vi har daglige rutiner, som er ens 

f.eks. spiser vi på faste tidspunkter, og sover på faste tidspunkter. Jeg kan se gennem mine mange års 

erfaring, at dette er med til at give børnene en tryg hverdag, hvor dagligdagen er forudsigelig.  

 

Jeg er meget fokuseret i børnenes udvikling i forhold til barnets alder og understøtter dem i hver deres 

behov. Jeg arbejder målrettet med at klargøre børnene til børnehavestart ved f.eks. at guide børnene og 

forsøge, at lære dem selv at tage tøj på, lære at spise og drikke selv.  

 

I min dagpleje nyder vi aktiviteter som f.eks. at finde ting i naturen som passer til årstiderne. Det kan være at 

finde mariehøner og kigge efter sommerfugle om sommeren, og om efteråret kigger vi og snakker om, 

hvorfor bladene falder fra træerne. Vi leger helst ude en gang om dagen. Nogle gange går vi en tur enten til 

en skøn legeplads eller til et skovområde. Nogle gange spiser vi madpakker i det grønne. 

 

Jeg serverer altid sund og varieret med og nogle gange med lune retter.  
 
 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
•  

 

 

 

 

 

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i menighedshuset i Højene. 


