Velkommen til
Jeanettes Dagpleje.

Mit navn er Jeanette Kildevang, er født i 1966,. Jeg er gift med Helmer og har 2 voksne børn og 4
børnebørn, Vi bor på Nørreås 25 Slagelse, og har ingen dyr.
Jeg har været dagplejer siden 1991.
Min fritid bruger jeg på at gå lange ture, hækling samt min familie og venner.
Som person er jeg omsorgsfuld og glad, god til at samarbejde og går højt op i ærlighed.
Jeg tilbyder et dejligt lyst legeværelse, hvor vi kan boltre os med Div. Legetøj – fordybe os i musik
og være kreativ. Udenfor er der en dejlig stor lukket have bla. med fliseareal til gåbiler og
løbecykler, sandkasse og græsplæne.
Jeg holder meget af at være ude med børnene, gå i skoven, på legepladen, mødes med andre dagplejer så børnene kan mødes med jævnalderne børn og styrke deres sociale kompetencer.
Jeg går op i at inddrage børnene i de daglige gøremål og gøre dem selvhjulpne og lære dem de
daglige rutiner, guide dem og sætte ord på hverdagen. Jeg befinder mig altid i børnehøjde, således
at børnene altid kan komme og få knus og kram og anerkendende ord.
Jeg værdsætter et godt forældresamarbejde, hvilket fører til at børnene trives godt hos mig og jeg
har glade forældre, som er med til at skabe et godt miljø - omsorg - tryghed og nærvær
Der laves læreplaner så jeg kan få overblik over hvor børnene står motorisk - sansemæssigt og
sprogligt.

Jeg holder mig opdateret om pædagogik og børns udvikling ved at tage på kurser.
Jeg har været på kursus i:
Marte Meo metoden - Børns kompetenceudvikling 0-5 år - Selvværd - Børn og Natur Kommunikation for dagplejer - Førstehjælp - Løfteteknik - Grundkursus - Det gode læringsmiljø i
dagplejen

Jeg glæder mig til et dejlig samarbejde med både børn og voksne
Velkommen Til.

