VELKOMMEN TIL MARIANNES DAGPLEJE
Min familie og jeg:


Jeg hedder Marianne og bor på L. P. Bechsvej 12. Jeg
har været ansat som dagplejer siden 1993.



Jeg er gift med Henrik, som periodevis er hjemme i
dagtimerne, hvor han hjælper med dagens gøremål.
Vi har en datter, Maria, og en søn, Christoffer, som



begge har børn, og jeg er derfor både mormor og
farmor.
Kurser:


Jeg deltager løbende i kurser og videreuddannelse for at tilegne mig mere viden



inden for børneområdet.
Har taget pædagogisk assistentuddannelse i perioden april 2009 til juni 2010.

Som dagplejer vægter jeg:
Omsorg, værdighed, fordybelse og udvikling.


At stimulere barnets alsidige personlige udvikling.





At støtte barnet i de sociale kompetencer og at udvikle sproget.
At støtte og hjælpe barnets motoriske fundament.
At fordybe sig i naturen, dagplejehjemmet, legestuen, gymnastikhallen o.s.v..



At udvikle kulturelle udtryksformer og værdier, som f.eks. at tegne, male, lave
sanglege og spille musik.



At høre historie, få kendskab til traditioner, højtider o.s.v..

Eksempel på en dag i dagplejen:



Kl. 7 til 8 tilbydes morgenmad, hvis børnene ikke har spist hjemme.
Kl. 8 til 9 hygger vi med billedbøger og synger og leger.




Kl. 9 får vi frugt/bolle, hvorefter vi går tur i nærområdet.
Kl. 11 til 12 spiser vi frokost. Jeres barn får en sund og varieret kost i dagplejen,
som delvist er økologisk.




Kl. 12 middagslur.
Ca. 14.30 eftermiddagsmad, leg ude/inde eller hygge med bøger eller sanglege.

En dag om ugen er vi i heldagslegestue.
Åbningstider:


Mandag, tirsdag og torsdag: 6.30-16.15



Onsdag og fredag: 6.30-16

I skal medbringe:



Bleer og engangsvaskeklude.
Et sæt skiftetøj (passende efter årstiderne).




Hjemmesko og strømper (husk, at når barnet begynder at stå/gå, skal det have
hjemmesko, der støtter foden).
Sovedragt/tøj efter årstiderne.



Gummistøvler og regntøj eller vind og vandtæt overtrækstøj.



Solcreme og solhat (om sommeren).

Det er vigtigt, at dit barn har praktisk, bevægeligt tøj på, som ikke strammer, og som
kan tåle udelivet. Fodtøj skal være med velcro, så barnet kan støttes i at være
selvhjulpen.
Praktiske oplysninger:


I skal aflevere barnet senest kl. 9, da jeg ofte planlægger formiddagsture ud af
huset.



Jeg anbefaler at afhente barnet 10 minutter, før min arbejdstid slutter, så vi
kan nå at snakke om, hvordan jeres barns dag er gået.



Vi er ude så meget som muligt.

Håber på et godt samarbejde med åben dialog, gensidig respekt og forståelse.
Venlig hilsen Marianne

