Jeg hedder Anika Jensen. Uddannet pædagog I snart 20 år. Har arbejdet i vuggestue de sidste 10 år.
Tryghed, nærvær, omsorg og et godt forældre samarbejde er det vigtigste for mig.
Vi har nu valgt at åbne vores hjem til dagpleje. Vi bor i 2 plans hus. Min store datter Camilla bor
stadig hjemme. Hun går på HTX i her i Slagelse. Min mand Ivan arbejder på Antvorskov kaserne.
Vi har en lille hund der hedder Thillo, men den vil ikke være sammen med børnene mens de er her.
Dagplejen er i stuen, der er et legeværelse og gang og køkken hvor børnene må være. Der er en
dejlig træ terrasse og en stor lukket have hvor børnene kan lege og sove deres lure i deres egne
barnevogne.
I dagplejen arbejder jeg med selv hjulpenhed, hvor barnet lærer at mestre selv. Spise-drikke-tage tøj
af og på osv. Det giver barnet selvværd, selvtillid og stolthed.
Jeg sætter fokus på sproget ved hjælp af babytegn i starten, for at styrke sproget, og barnet føler det
kan blive forstået. Jeg bruger daglige sange med fagter og læsning af alderssvarende bøger. Og ikke
mindst den daglige dialog med barnet.
Motorikken hvor børnene får sat alle grundbevægelserne på plads. Det vil jeg gøre ved at barnet
dagligt bliver udfordret i at kravle-gå- rulle-krybe-snurre rundt-gynge.
Kommer udenfor dagligt og bevæger sig i forskelligt terræn.
Kreative aktiviteter som male-klippe-tegne-perler på snor og meget andet som er alderssvarende for
barnet.
Vi vil desuden også deltage i de aktiviteter som Slagelse kommunes dagpleje arrangerer. F eks :
legestuen hver 14 dag og andre arrangementer. Vi vil gå på besøg og mødes med de andre dagplejer
i området når det er muligt.
En dag i min dagpleje kunne se sådan ud:
Hvis barnet kommer tidligt er der morgenmad til kl 7.30
Morgenmaden er havregrød, mælk rugbrød, ost, pålæg, frugt
Leg, læse synge
Formiddagsmad- boller rugbrød, pålæg,ost frugt, vand
Formiddagslur hvis der er behov for det. Eller leg, aktiviteter eller tur ud af huset.
Frokost med rugbrød-grønt og nogen dage med varmt mad.
Middagslur
Eftermiddags mad som boller-rugbrød-ost-pålæg-frugt og yoghurt
Leg, læse eller synge indtil mor og far kommer og henter.
Jeg glæder mig til at møde Jer og ser frem til et godt forældre samarbejde omkring Jeres barn.
Anika Jensen

