
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Gitte Borup Andersen 

• Jeg har været dagplejer siden 1995 

• Jeg bor sammen med min mand Jesper 

• Jeg har ingen dyr  

 

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  

 
Jeg vægter tryghed, nærvær og omsorg højt. Ligeledes er det vigtigt for mig med åbenhed og godt 

samarbejde med forældrene, da jeg mener, det er et rigtig vigtigt fundament for et sundt læringsmiljø for 

børn. 

 

Jeg ser børns forskelligheder og arbejder med inklusion og ICDP. Jeg vægter anerkendelse og ser på det 

enkelte barns behov med en positiv tilgang, da jeg mener, det er et grundlæggende fundament for, at vores 

børn kommer ”Bedst fra start”. 

 

Vi leger og tumler i hele mit hjem, og så vidt det er muligt, er vi ude hver dag. Jeg har en dejlig have, som vi 

benytter flittigt. Vi går mange ture, og da jeg bor tæt på gode stisystemer går turene til Hjørring Bjerge samt 

Vinstrup Bjerge. Vi snakker, ser og undersøger meget i og om naturen – de forskellige årstider, dyrene m.m. 

Vi løber og hopper, så vi får pulsen op og bliver forpustede, og derved træner vi bl.a. motorikken.   

 

Vi synger og læser hver dag, da jeg mener, det er godt både for barnets sociale og sproglige læring. 

 

Jeg serverer en sund og varieret kost hver dag og finder inspiration i dagplejens mad- og måltidspolitik. 

Børnene inddrages i borddækning og maden, når alderen er til det. Jeg lægger stor vægt på en god stemning 

ved bordet. 

 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
• Førstehjælp 

• Grundlæggende dagplejepædagogik 

• ICDP- Relations- og ressourceorienteret pædagogik  

• Børns motorik  

• Kostkursus  

• Samspil i familien  

• Samspil og relationer   

• Løfteteknik  

• Børns kompetenceudvikling   

 

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i menighedshuset i Højene. 


