Velkommen til Ann’s dagpleje
Mit navn er:
Ann Bjerregaard Hansen
Konge Åsen 120
4230 Skælskør
Ring til: 58 19 58 20
Jeg er født i 1958, har været dagplejer siden 1978 og kan godt lide mit arbejde med de 0 til 3årige.
Jeg er både rolig, nærværende, omsorgsfuld, tydelig og tålmodig. Min familie består af min mand
Ib, to voksne børn og fire børnebørn. I min fritid løber og cykler jeg.
Vores hjem er røgfrit og vi har et legeværelse, en dejlig legeplads, hvor børnene kan boltre sig med
at gynge, i sandkasse og hvad de har lyst til. Derudover et læskur til barnevogne.
I min gruppe har vi to cykler til rådighed, hvor der er plads til 4 børn i hver, når muligheden byder
sig bliver de brugt meget.
Jeg er med i netværket Børn og Natur det handler om, at vi vil bruge naturen i al slags vejr. Vi
kikker på og snakker om dyr, samt laver kreative ting fra naturen.
En gang om året er vi ude og samle affald på naturens dag.
Jeg er så heldig, at jeg bor tæt på skov og strand.
Om sommeren besøger vi børnehaven Møllebakken, hvor vi både leger på legepladsen, samt
deltager i deres aktiviteter.
Jeg går i legestue med børnene, hver onsdag i salen på Julemærkehjemmet i vinterhalvåret fra
september til maj. Her synger vi og laver forskellige motoriske udfoldelser.
Her lærer børnene desuden at fungere i en større gruppe. Og de lærer de andre dagplejere og deres
børn at kende, hvilket er en stor fordel ved gæstepleje.
Vi går også til puslinge sang i kirken, det er på hold af 6 gange torsdage i vinterhalvåret.
Jeg lægger vægt på:
- At vi går på besøg hos vi den pågældende dagplejer og hendes børnegruppe, inden jeres barn
eventuelt skal i gæstepleje.
-At give børnene en varieret kost.
- At skabe et miljø, hvor børnene kan lære af hinanden.
- At vi alle har det godt, og at vi lærer at tage hensyn og vente på tur.
- At vi lærer at være høflige, ved at sige goddag og farvel, samt tak for mad og
spørge pænt om tingene.
-At børnene bliver selvhjulpne, så de er klar til børnehaven.
Forældresamarbejde:
Jeg glæder mig til et åbent og ærligt samarbejde, med en god dialog omkring jeres barn. Jeg håber,
at I som forældre, vil tage aktiv del i jeres barns hverdag her hos mig.
Venlig hilsen
Ann
Jeg glæder mig til at se jer !!

