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Livet i min dagpleje byder på
Jeg trives utrolig godt i mit arbejde som dagplejer.
I min dagpleje bliver børnene taget imod med smil og knus hver dag. Jeg
mener det er vigtigt at det enkelte barn får den omsorg og kærlig
opmærksomhed som det har brug for. Jeg har bygget min hverdag i
dagplejen op i trygge og strukturerede rammer, hvor der er plads til hvert
enkelt barn og deres personlighed og udvikling. Samtidig ligger jeg stor
vægt på, at de lærer at begå sig godt socialt og blive gode selvstændige
børn. Der er nok med stress og jag på i det moderne Danmark , så for
mig er det værdifuldt, at kunne give børnene masser af tid ,hygge og leg.
Vi synger, danser og leger
Vi er ude i den friske luft hver dag så vidt det er muligt , hvor vi udforsker
naturen. Jeg følger dagplejens lærerplaner i min hverdag, så børnene
lærer om de forskellige årstider, udvikler deres motoriske færdigheder og
sprog gennem leg, sang, dans og latter.
Hver måned er vi i legestue en hel dag og en halv dag .
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Her leger børnene på kryds og tværs af de forskellige dagplejegrupper,
på den måde bliver børnene mere kendte med det at være flere børn
samlet et sted som de jo skal i børnehaven, og det er en god mulighed
for at udvikle deres sociale kompetencer
Jeg serverer en sund varieret kost til børnene, og de får brød frugt og
grønt hver dag . Men der skal også være plads til en hjemmebagt kage
ved særlige lejligheder.
Jeg har gennem mine 8 år som dagplejer været på forskellige kurser,
hvor formålet har været at udvikle vores kompetencer som dagplejer og
give os nogle redskaber i vores dagligdag med børnene samt
førstehjælp hver andet år.
Gennem disse kurser og min egen erfaring føler jeg mig godt rustet til at
give de børn, som jeg passer i min dagpleje, lige det de har brug for.
For at give barnet de bedste betingelser er det vigtigt for mig at have en
åben dialog med jer forældre

Velkommen i min dagpleje……

Ønske om plads hos mig skal ske via Pladsanvisningen,
Jytte Jensen, tlf. 79 75 52 49, telefontid: 12.30 – 15.00,
fredag 9.00 – 12.00.
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