Velkommen til Henriette’s dagpleje
Jeg hedder Henriette Ianona Jensen, jeg er født i 1973 og er opvokset
her i Skælskør. Jeg bor Skytteengen 19, tæt på skov og strand, og har
tlf. 58190686. Jeg har været dagplejer siden 2003. Jeg er uddannet
SSH’er og har kørt i hjemmeplejen før jeg blev dagplejer. Jeg er gift
med Erling og sammen har vi 4 børn, Sabine fra 95, Mathias fra 97,
Rasmus fra 99 og Regitze fra 04, det er kun Rasmus og Regitze som er
hjemmeboende. Vi har også en hund som hedder Mille.

Jeg er en meget udadvendt person, og kan godt lide at være kreativ sammen med
børnene. Det er meget vigtigt for mig at børnene får en tryk og omsorgsfuld hverdag, og
bliver en del af familien. Udover tryghed og omsorg er det også vigtigt for mig at inddrage
børnene i de daglige gøremål, og jeg arbejder med at gøre børnene selvhjulpne. Så vidt det
er muligt, tilpasser jeg min hverdag i dagplejen efter børnene, og prøver at tilgodese hver
enkelt barns behov. Det har også en stor betydning for mig at have et godt
forældresamarbejde. En hverdag hos os er meget forskellig, men nogle af de ting vi
beskæftiger os med, kan f.eks. være:
❖ at gå en tur i skoven eller på legepladsen
besøge anden dagplejer
❖ fejre fødselsdag og andre traditioner
❖ synge og læse
❖ lave motorik
❖ gå i legestue
❖ babysang i kirken
Jeg har et stort værelse og et stort køkkenalrum, når vi leger inde, og en stor lukket have,
når vi er ude.
Vores hjem er røgfrit.
Som kommunal dagplejer, deltager jeg i
relevante faglige kurser.
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Glæder mig til at høre fra jer! 😊
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