Dagplejer i Hornsyld
Anni Madsen
Adresse:

Nørregade 7, Hornsyld

Født:

1967

Ansat:

01.01.2000

Dyr:

Ingen

Livet i min dagpleje byder på
I min hverdag vægter jeg: I min dagpleje kommer vi ud hver dag uanset
vejret. Der tages hensyn til små nye børn, men på sigt er det til stor
glæde for os alle, at vi opholder os så meget i naturen. Det gavner
sundheden og motorikken
Vi synger hver dag og bruger fagter til sangene. Jeg bruger babytegn i
min dagpleje, så jeg kan ”tale” med de helt små børn. Det er fantastisk at
opleve, hvor hurtig børnene tager babytegn til sig, og de starter selv
hurtig med at bruge det.
Jeg har tiden til fordybelse og til at se og opleve det enkelte barn.
Jeg arbejder ud fra læreplans temaerne og har focus på det enkelte
barns udvikling og læring.
Mine værdier:
Det er vigtig for mig, at der er plads til forskelligheder, nærvær, hygge
og omsorg for det enkelte barn.
Jeg møder barnet på en anerkendende måde, sådan at barnet føler sig
trygt.
Jeg vægter et godt samarbejde med forældrene
Trivsel, smil, latter, tryghed og hjertevarme er ordene, jeg arbejder ud
fra.
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Jeg bor sammen med min mand Mikael. Mikael kører skolebus og er af
og til hjemme om formiddagen.

Vi har 3 børn som alle er flyttet hjemmefra

Min dagpleje ligger i underetagen af vores hus. Vi har et kæmpe stort
værelse, eget køkken og toilet. Desuden en dejlig stor have hvor vi
opholder os det meste af sommeren, når vi "flytter ud".

Såfremt du ønsker at besøge min dagpleje, er du velkommen til at ringe
på 28 35 32 66 og aftale et besøg.

Jeg ser frem til at møde jer og jeres barn i min dagpleje ….

Ønske om plads hos mig kan ske via Hedensted Kommunes
Hjemmeside.
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