Kommunal dagpleje
Mit navn er Maj-Britt, jeg startede som dagplejer i 1998. Privat er jeg gift
med Anders, sammen har vi 2 voksne børn; Camilla og Simon, og en lille
hund, Carlo.
Vi er bosiddende i Slagelse Vestby i et stort parcelhus, hvor børnene
har plads til at boltre sig. Der er egen indgang, hvorfra man kommer ind til
et stort legerum og udgang til børnenes egen legehave.
I mit arbejde som dagplejer ligger jeg vægt på at børnene får en tryg start på deres tid i dagplejen,
samtidig gør jeg meget ud af at forberede dit barn til starten i børnehaven. Jeg mener at tryghed og tillid er
de bedste betingelser for at børn udvikler sig på bedst mulig måde, derfor er nærhed og omsorg i højsæde
hos mig.
I dagplejen arbejder vi med pædagogiske læreplaner. Jeg har som en del af mit arbejde med børnene, altid
fokus på børnenes sproglige, sociale og motoriske udvikling.
Som dagplejer forventer jeg, at vi kan have et positivt, åbent og ærligt samarbejde omkring pasning af jeres
barn.

Jeg har været på kursus inden for det kreative, så når dit barn er i dagpleje hos mig, gør jeg meget ud af at
kreativitet er en del af legen. Det viser sig både musikalsk og i aktiviteter så som at tegne, male, og benytte
naturen til kreativ udfoldelse.
Jeg er jævnligt fagligt opkvalificeret i form af diverse kurser og temadage.
Mine værdier:
At se børnene i børnehøjde
At være kreativ på børnenes niveau
At skabe gode faste rutiner og tryghed
At bruge naturen
At støtte børnene i at tage springet fra dagpleje til børnehave
At bruge de tilbud kommunen har; gymnastik, musikskole
og legestue hvor vi møder andre børn og dagplejere.
Ønsker du en dagpleje, hvor børnenes udvikling, tryghed og
kreativitet er i fokus, så vil jeg glæde mig til at byde jeres barn,
samt jer forældre velkommen.
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