VELKOMMEN I MARIANNES
DAGPLEJE

Mit navn er Marianne Krogh Pedersen. Jeg bor i
parcelhus på Helgesvej nr. 6, der ligger i Slagelse
vestby, sammen med min mand Jens, og vores fælles
og sammenbragte børn. Jeg startede som dagplejer i
august 2017 og har en baggrund som
kontorfunktionær.

Børnene har i min dagpleje masser af plads at boltre sig på. Vi
leger i Stuen, gangen, indkørslen (med div. køretøjer) og i
baghaven, hvor der er legehus, gynge, sandkasse og diverse
legetøj.
Når vi leger indenfor bruger vi meget fri leg med det legetøj
de selv ønsker at lege med. Vi bruger også meget tid på bøger,
puslespil og på det kreative - male, tegne og osv. Desuden
synger vi rigtig meget.
Udenfor øver vi det motoriske, vente på tur osv. Vi går mange
ture - går på legepladsen eller bare en tur rundt i området.
Jeg går meget op i at lære børnene at give plads til hinanden
og respektere hinanden. Jeg sætter grænser for børnene og
anerkender det enkelte barn for det de gør/kan.
Hver anden uge er vi i legestue på Ærøvej sammen med
4andre dagplejere og deres børn. Her får børnene relationer til
andre børn og voksne. Vi går desuden mange ture og besøger/
får besøg af andre dagplejere.
Der er i dagplejen tilknyttet to dagplejepædagoger som
kommer på besøg løbende, både anmeldte og uanmeldte
besøg. Vi laver sammen trivsels- og udviklingsskemaer på
børnene hvert halve år.
Jeg er netop blevet tilmeldt netværket - Motorik og sanser som
jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med sammen med
andre dagplejere.

Jeg forventer et ærligt og åbent samarbejde med forældre,
således at børnene får en god dag - hver dag.
Jeg glæder mig til at byde jer og jeres barn velkommen i min
dagpleje.

JEG FOKUSERER I MIN
DAGPLEJE PÅ BØRNENES
GODE OG TRYGGE START
I DAGPLEJEN OG PÅ
DERES LØBENDE
UDVIKLING. JEG
UDFORDRER/OPFORDRER
BØRNENE PÅ NYE
UDVIKLINGSSKRIDT
EFTER DERES TEMPO.
BØRNENE BLIVER HOS
MIG OGSÅ INDDRAGET I
DE DAGLIGE
GØREMÅLOG RUTINER.
DE ER BLANDT ANDET
SELV MED TIL AT FINDE
LEGETØJ FREM OG
RYDDE OP IGEN.

