Velkommen i Mettes dagpleje
Jeg hedder Mette, er født i 1969. Jeg har 2 børn, Sofie fra 1995 og Jonas fra
1999. Jeg er uddannet plejehjemsassistent, men har været dagplejer siden
2002.
Jeg bor i et etplans hus på en stille villavej med en lukket have, hvor jeg
har legehus, sandkasse og forskelligt legetøj. Jeg bor tæt på skov og
strand. Mit hjem er totalt røgfrit, og jeg har ikke husdyr.
Dagligdagen foregår i børnenes tempo, og
her er tid til fordybelse i en aktivitet. Vi går
ture til skov, strand, og i nærmiljøet.
Vi besøger og får besøg af andre dagplejere.

Mette Albrekt Hansen
Skytteengen 5
4230 Skælskør
Mobil: 61261841

Jeg er med i en faglig netværksgruppe som hedder ”rummelighed og
inklusion”. Jeg mener det er vigtigt at tage hensyn til hvert enkelt barns behov. Alle børn er forskellige,
derfor er det individuelt, hvad barnet har behov for. Mit mål er at give Jeres barn en tryg og stabil
hverdag. Jeg synes det er vigtigt, at det enkelte barn føler sig tryg i dagplejen, og at der er tid til nærvær og omsorg.
Det er vigtigt for mig, at børnene bliver selvhjulpne og klar til børnehaven. Det gør jeg b.la. ved at inddrage børnene i de daglige aktiviteter som f.eks. spisning, oprydning af- og påklædning osv. Børnene
bliver styrket i at blive selvhjulpen ved at give dem tid, ro, og vise tålmodighed samt opmuntre.
Ligeledes er det vigtigt at børnene gennem leg lærer at tage hensyn til hinanden, indgå i et fællesskab, danne venskaber samt være en god ven. Det
gør jeg ved at støtte, opmuntre og rose barnet, samt vise nærvær og tydelighed. Derudover synes jeg det er vigtigt, at børnene lærer at være høflige
over for andre børn og voksne, hvor de lærer at sige hej, tak, farvel, samt at
kunne vente på tur og hjælpe hinanden.
Motorik er et område jeg vægter højt. Det indøves gennem leg, dans og
gymnastik. Legen og samværet er udviklende for både sprog og sociale
kompetencer. Ligeledes synger jeg, læser bøger, hører og danser til musik,
sammen med børnene.

Forventninger til forældresamarbejde:
*
*
*
*
*

At vi er åbne og ærlige overfor hinanden.
At I kommer til mig, med de spørgsmål som evt.
måtte dukke op.
At vi får en god kontakt, samt at vi samarbejder
omkring Jeres barn.
At I giver besked, hvis jeres barn holder fri eller
er syg, så kan jeg bedre planlægge dagen.
At jeg får besked, hvis det er en anden end mor
og far der henter Jeres barn.

Aktiviteter:
*
*
*
*
*
*
*

En gang om ugen er vi i legestue.
Besøger børnehave.
Puslingesang i kirken.
Fastelavn og julefest i legestuen.
Dagplejedag.
Heldagsture.
Fejrer jeres barns fødselsdag.

