VELKOMMEN TIL ANNETTES DAGPLEJE
Min familie og jeg:


Jeg hedder Annette Vang Bjerrum og bor på
Skæring Højsager 47.



Jeg er gift med Mads, med hvem jeg har tre børn,
Nadja, Anders og Nicola.
Jeg startede som dagplejer i 1998.



Vi er en meget aktiv familie med interesse for udeliv,
sport og rejser. I min fritid bruger jeg også en del tid
på spejderarbejde. Jeg er spejderleder for de små
spejdere – Bæverne.
Kurser:



Førstehjælp med vedligeholdelse
Grundkursus




Musik og bevægelse
Kommunikation



Børns udtryksformer




Børns leg
Indvandrere/flygtninge





Ernæring
Børn og natur
Leg med sprog




Børns kompetenceudvikling
Anerkendende kommunikation

Mine værdier:
Jeg lægger vægt på, at børnene får en tryg og stabil hverdag. Jeg bruger meget
udelivet, så de får styrket deres motoriske udvikling, som er grundlaget for deres
videre udvikling.

Min hverdag:
Jeg forventer, at I kommer med jeres barn senest kl. 9, medmindre andet er aftalt.
Af hensyn til planlægning af aktiviteter med børnegruppen, skal I ved udeblivelse ringe
afbud på tlf. 86228213 eller 50436344 inden kl. 8.30.



Kl. 8-8.45 serveres der formiddagsmad, brød og frugt, og der læses historie.
Kl. 9 går vi ud. Det kan være i haven, på legeplads, mødes hos kollega, eller anden
aktivitet.




Ca. kl. 11 er der frokost.
Ca. kl. 12 puttes børnene.



Kl. 15 serveres der eftermiddagsmad.

Arbejdstider:


Mandag, tirsdag og torsdag: 6.45-16.30




Onsdag: 6.30-16.15
Fredag: 7.00-16.00

Husk at medbringe:



Skiftetøj, fodtøj og bleer (jeg foretrækker, at der er navn i børnenes tøj og
fodtøj)
Dyne, sut og evt. sovedyr (jeg har barnevogne, så alle børn har mulighed for at
sove ude)

Andet:


Indgangen til mit hjem foregår via bryggerset, hvor også børnenes tøj m.m. er
opbevaret.



I er velkomne til at komme ind i mit hjem, men hvis I fortrækker, at aflevere
jeres barn til mig i bryggerset, er det også ok.
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.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer om pasningen af jeres barn
På gensyn – Annette

