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Jeg hedder Sussie, er født i 1968, og har været ansat som dagplejer
siden 1999 i Marievangs-distriktet. Privat er jeg gift med Jens, og vi har
en voksen datter, som er udeboende. Jeg er ikke-ryger, og mit hjem er røgfrit.
Mit hjem er indrettet med et stort og rummeligt legeværelse, og en stor stue, og køkken, hvor børnene
også kan udfolde sig. Vi har en lille hund, som hedder Bertram, der ikke opholder sig blandt børnene i det
daglige.
Jeg arbejder ud fra dagplejens pædagogiske-læreplaner, hvor læringsmiljøet, er en vigtig del af hverdagen.
Dette kan forekomme under, frokosten, i den planlagte aktivitet, eller i de forskellige lege. For mig er det
vigtigt at skabe en tryg og rolig hverdag, med masser af omsorg, nærvær, leg, kreativ udfoldelse, motorisk
leg, hvor der altid er plads til det enkelte barn. Så vidt det er muligt er vi ude dagligt, vi leger i haven, går på
legeplads, går ture eller er på besøg hos andre kollegaer. Én gang hver 14. dag går vi i heldagslegestue, hvor
vi mødes med andre kollegaer, og børn. Sammen planlægger vi aktiviteter i legestuen, som tilpasser sig alle
børn. Mærkedage som jul, fastelavn og påske, holder vi som regel samlet i legestuen. Det er vigtigt børnene
også får en musikalsk udfoldelse, så derfor går vi til musik, hvis muligheden er der.
Jeg er med i en netværksgruppe, der har specialiseret sig i ”Det kreative univers”. Det betyder jeg har været
på kursus indenfor faget, som omhandler, musik, kreative aktiviteter såsom; Tegne, male, klistre osv.
Naturen bruger vi meget til kreativ udfoldelse, og leg.
Jeg er tilknyttet to pædagoger, som kommer på anmeldt, og uanmeldt besøg i mit hjem, og i legestuen.
Sammen med pædagogerne, laver vi hvert halve år trivsels-og udviklingsskema på hvert enkelt barn. Når
barnet skal i børnehave laver vi brobygningsskema, og hvis muligheden er dér, besøger vi gerne
børnehaven.
Jeg lægger stor vægt på et åbent, og ærligt samarbejde mellem forældre, og mig som dagplejer. Et godt
forældresamarbejde er vigtigt for børns trivsel, udvikling, og læring. Derfor ser jeg stor vigtighed i, at vi har
en god dialog, omkring det enkelte barn, forældre, og dagpleje imellem.
Hvis I har nogle spørgsmål, er i velkommen til at ringe eller kigge forbi. Jeg glæder mig til at byde jer, og
jeres barn velkommen i mit hjem.
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