Dagplejer

Jannie

Jeg hedder Jannie Andersen og
er dagplejer i Korsør Nord.
Siden 1995 har jeg været
dagplejer og to år senere fik jeg
selv en datter med min mand,
Steen.
Vores hjem er røgfrit.

Jeg ligger vægt på:


At børnene får en tryg,
nærværende og omsorgsfuld
hverdag



At jeres barn og jer, som
forældre, føler jer trygge og
velkomne



At arbejde med dit barn til at
blive selvhjulpne og rustet til
børnehave og livet fremover



At børnene får en sund og
varieret kost



At have et godt
forældresamarbejde



Åbenhed og ærlighed i en
god dialog omkring barnet

Dagligdagen hos mig foregår i
trygge og hyggelige rammer,
hvor der er lagt vægt på
indlæring
efter
de
pædagogiske lærerplaner.
Jeg bruger en stor del af tiden på at lære de små, at blive
selvhjulpne, men prøver samtidig også at stimulere deres kreative
side. Der vil altid være fokus på børnenes sproglige, sociale og
motoriske udvikling.
De sidste par år har jeg været tilknyttet en netværksgruppe som
hedder Det Kreative Univers. Det betyder, at jeg har været på
kursus sammen med nogle andre kollegaer fra andre dele af
kommunen inden for det kreative så som at tegne, male men
også det musikalske. De erfaringer jeg gør mig, kan jeg så tage
med hjem til børnene, hvor de får lov til at være kreative. Det er
en fryd at se glæden i børnenes øjne, når de har lavet ting de kan
tage med hjem.
Yderligere tilknytning til andre dagplejere foregår via legestue.
Dette giver børnene mulighed for, at kunne vænne sig stille og
roligt til lidt større forsamlinger. Jeg mødes her med andre
kollegaer og sammen laver vi aktiviteter som tilgodeser både de
yngste og de ældste børn. I vinterhalvåret er det hver 14. dag,
resten af årstiderne giver en rigere mulighed for at kunne mødes
oftere.
Da det også er lidt lunere på denne del af tiden, så udnytter vi det
ved at gøre rigt brug af min aflukkede gård, hvor børnene får lov
til at boltre sig med at spille bold, lege i sandkasse og køre på
scooter. Da skoven kun ligger 50 meter herfra, beriger det os også
med massere af mulighed for, at kunne udforske naturen.
Hvis der opstår situationer, hvor der er brug for det, så har jeg
mulighed for sparring med mine dagplejepædagoger. Jeg har
også mulighed for at få vejledning fra for eksempel en
talepædagog eller motorikkonsulent, hvis der er behov for dette.

Velkommen hos mig

