VELKOMMEN TIL ANNES DAGPLEJE
Min familie og jeg:





Jeg hedder Anne og bor på Skæring Sandager 41.
Jeg har været dagplejer fra 1999 til 2006, og blev ansat igen d. 1. juni 2014.
Jeg er gift med Allan, som jeg har 3 børn sammen med, Stina, Dennis og Magnus. Magnus
bor stadig hjemme.
Mit hjem fungerer både som privat hjem og som arbejdsplads. I kan derfor indimellem
møde min familie.

Kurser jeg har deltaget i:














Grundkursus for dagplejere
Løfteteknik/førstehjælp
Musik og bevægelse
Kommunikation
Børns udtryksformer
Børns leg
Indvandre/flygtninge
Ernæring
Forældresamarbejde
Børn og natur
Motorik
Leg med sprog
Leg og læring

Mine værdier:
Min vigtigste opgave som dagplejer er, at give ”mine børn” en tryg og stabil hverdag.
Jeg går meget op i børns motorik. En god motorik er bl.a. grundlag for et godt sprog og god leg
med andre børn. Jeg vil gerne lære børnene at være rummelige og at acceptere hinandens
forskelligheder. Da jeg for det meste kun har 4 børn, er det nemmere at fokusere på det
enkelte barns udvikling og behov.
Min hverdag:



Jeg forventer, at I kommer med Jeres børn inden kl. 9, med mindre andet er aftalt.
Af hensyn til planlægningen af aktiviteter med børnegruppen, skal I ved udeblivelse
ringe afbud på tlf. 86225950 eller 40179525 inden kl. 8.30.







Kl. 8 – 8.45 serveres der formiddagsmad. Frugt, grøntsager, brød.
Kl. 9 går vi ud. Det kan være i haven, på legepladsen, i skoven, til stranden, mødes hos
kollega eller anden aktivitet.
Kl. 11 spiser vi frokost. Som regel rugbrød, men engang imellem varm mad.
Kl. 12 puttes børnene.
Kl. 15 serveres der eftermiddagsmad.

Åbningstider:






Mandag: 7.00–16.30
Tirsdag: 6.45–16.30
Onsdag: 6.45–16.15
Torsdag: 6.45–16.45
Fredag: 6.45–16.00

Husk at medbringe:







Bleer
Et sæt skiftetøj og hjemmesko
Dyne og sut/sovedyr
Et sæt baby sengetøj til legestuen
Udetøj, der passer til vejr og årstid
Jeg foretrækker, at der er navn i børnenes tøj og fodtøj.

Jeg har barnevogne, så alle børn kan sove ude.
Andet:





Af hensyn til børnene, der leger på gulvet, vil jeg bede Jer om at tage fodtøj af ude i
bryggerset.
Bank på når I kommer, men gå selv ind.
Undgå mobilsnak ved aflevering og afhentning.
Det er vigtigt at I informerer mig om vigtige ting vedr. Jeres barn, så jeg derved har
mulighed for at varetage pasningen af Jeres barn på en god, tryg og omsorgsfuld måde.
Håber på et godt samarbejde med åben dialog, gensidig respekt og forståelse.

Kærlig hilsen Anne

