Dagplejer i Hedensted
Lotte Ulbrandt Jensen
Adresse:

Jacobsmindevej 18, Hedensted

Født:

1975

Ansat:

2020

Dyr:

2 hunde og en kat

Livet i min dagpleje byder på
Hvem er jeg:
Jeg har været ansat i ældreplejen i rigtig mange år og havde lyst til at se
livet fra den anden ende, og da jeg godt kan lide at have med mennesker
at gøre, har jeg derfor valgt at blive dagplejer.
Jeg bor med min mand Thomas og mine børn Jeppe og Laura, som I vil
møde når I kommer her. Vores store pige Signe er flyttet hjemmefra
Som person er jeg glad, rolig, kærlig og nærværende og jeg kan lide at
være aktiv og kreativ.
Hvad er et godt børneliv hos mig:
Jeg ønsker at hver dag skal være en god dag. Børnene skal opleve en
hjemme lig hverdag, med tryghed og forudsigelighed, hvor vi hjælper
hinanden med daglige gøremål og er gode ved hinanden.
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Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:
Jeg ser og høre børnene som de er individuelt og i en gruppe. Der vil
være tid til at fordybe og øve sig og der vil være tid til at bruge sin
motorik. Vi vil så vidt muligt ud hver dag, i haven og på legepladser. Vi
går i legestue en gang i måneden. Alt efter evner og alder vil vi lave
kreative ting der følger højtiderne og årstiderne. Vi vil læse og synge,
bruge rim og remser og tale om det vi ser og laver.

Forældresamarbejde:
Jeg ønsker at opretholde det bedste samarbejde med forældre og
pædagoger. Hvor vi kan tale om tingene. For det drejer sig jo om det
vigtigste vi har nemlig vores børn.

Barnevognen må stå her hele ugen og tages hjem i weekend.

Velkommen til min dagpleje...

Ønske om plads hos mig skal ske via Hedensted Kommunes
hjemmeside.
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