Info:
Guldborgvænget 27, 4230 Skælskør
Tlf: 40 51 00 27
Årgang 1961
Dagplejer siden 1990
Netværk: Naturdagplejen

Velkommen til Anne-Maries ( Rie )

Dagpleje

Lidt om mig selv og mit hjem:
Jeg er gift med Klaus og vi har 4 voksne børn og 6 børnebørn.
Jeres børn vil også få kontakt til min familie. Jeg har ingen husdyr.
Jeg har stor interesse for natur og udeliv, så derfor er jeg tilknyttet
netværket af naturdagplejere. I mit hjem er der masser af plads med
gode rum og luft omkring os, hvilket giver børnene hyggelige og trygge rammer
i hverdagen. Udenfor har vi en god legeplads med både sandkasse, legehus og
græsplæne, hvor børnene kan udfolde sig.
Aktiviteter:
En vigtig del af min dagpleje, er fokus på sang, leg,
bevægelse, og udforskning af naturen. Jeg har en ladcykel
som jeg bruger rigtig meget og som giver os gode
muligheder for at bevæge os rundt i Skælskør. Området
omkring Guldagergård er fantastisk og med gode
muligheder for at bruge vores krop og motorik.

Læring:
Jeg arbejder med læreplaner og
udviklingsplaner dagligt. Hos mig lærer
jeres børn gennem hverdagens rutiner, og
gentagelser. Både fri leg, og planlagte
voksenstyrede aktiviteter styrker barnet i at
blive selvhjulpen og blive rustet til start i
børnehave.
Jeg betragter mig selv som en dagplejer, der
kan give børnene både anerkendelse og
tryghed i hverdagen. Jeg har god erfaring
med at mine daglige aktiviteter i dagplejen
styrker børnenes udvikling sprogligt,
motorisk, og socialt.
I forbindelse med kurser og uddannelse
har jeg også fået stor indsigt og forståelse
for læringsmiljøer, som jeg tænker ind i
blandt andet mit legeværelse. Det er
indrettet med små læringsrum, hvor der
mulighed for fordybelse for det enkelte
barn.








Vi går i legestue én gang om ugen
Salmesang i kirken to gange seks ture årligt
Mødes med andre dagplejere både ude og hjemme
2 årlige udflugter til blandt andet Kobæk
Bedsteforældredag
Fokus på årstider og mærkedage med kreativitet

Forældresamarbejde:
Jeg går ind for åbenhed, ærlighed og hensynstagen til
det enkelte barn og forældre, samt at have tid til at lytte
til hinanden. Det er grundlæggende, for et godt og
ligeværdigt samarbejde.
Jeg glæder mig til at byde jer, og jeres børn velkommen i
mit hjem.

