Jeg hedder Conny Hansen og er dagplejer i Korsør Nord.
Jeg er årgang 1958 og har været dagplejer siden 1985. Jeg er enke og har en

MINE
FORVENTNINGER TIL

voksen datter og 2 børnebørn. Jeg bor i hus på Tårnborgvej ca. 10 min fra

FORÆLDRE-

golfskoven. Jeg har en hyggelig legegård med sandkasse og en masse legetøj. Min

SAMARBEJDET.

dagpleje foregår i mit køkken med tilstødende legestue, hvor børnene kan udfolde
sig. Mit hjem er røg- og dyrefrit.

Jeg stræber efter et
afslappet, åbent og ærligt
samarbejde. For mig er en
god og åben dialog alfa
omega for et godt
samarbejde, med barnets
trivsel, udvikling og læring
som målsætning.

BØRNEMILJØ
Hos mig er omsorg, tryghed og anerkendelse grundlaget for barnets trivsel og
udvikling. I min dagpleje er nærhed og omsorg i højsædet, da jeg mener at børn
udvikler sig på den bedste mulige måde, hvis de kan mærke tryghed og tillid – her er
der tid og ro til at være barn.
Jeg har altid fokus på barnets sproglige, motoriske og sociale udvikling, hvor de i
rolige og trygge rammer blandt andet lærer de gængse normer som at dele, vente på
tur og håndtere modstand og gennem socialt fællesskab kan udvikle deres
personlighed.

FÆLLESAKTIVITETER
Jeg deltager også i en masse
fællesaktiviteter såsom
bondegårdsture, ture i

Èn gang om ugen er vi i legestue hvor børnene kan lege med hinanden og stille og

kløverhaven, bamseteater,

roligt vænne sig til større forsamlinger på en sjov og positiv måde. Her har

motorik i hallen og ”Små

dagplejerne også mulighed for at vidensdele med hinanden og planlægge fremtidige

Synger Sammen.

aktiviteter.

DET KREATIVE UNIVERS
Jeg er med i Det Kreative Univers som er et netværk for dagplejere, hvor der er
fokus på musik og kreativ udfoldelse.
Via sang, musik og dans skaber vi et fællesskab og gode/sjove rutiner. Da musik er
godt for udviklingen af barnets motoriske egenskaber. I den kreative udfoldelse
tegner, maler, klipper og klistrer vi. Og da jeg bor tæt på skoven, har vi nemt ved
at inddrage de forskellige årstider i vores mesterværker til far og mor.

MADEN
I min dagpleje får vi alsidig

Dagen i min dagpleje skal være sjov og udfordrende og udvikle nogle skønne

og varieret kost. Jeg går

selvhjulpne og selvstændige børn.

meget op i at barnet smager
forskellige ting og der er
altid en form for fisk på
menuen hver dag
Der er 0 sukker politik. Med
undtagelse af fødselsdage og
særlige lejligheder.

