Velkommen til mit hjem, og dine trygge omgivelser i den næste periode af dit liv
Mit navn er Sanne, jeg er født i 1980 og har været dagplejer siden 2009, jeg er gift med Jimmy som jeg
har været gift med siden 2006, sammen har vi tre dejlige piger, Natali fra 2004 og tvillingerne Cecilia
og Jasmin fra 2006.
Jeg har også en lille sød hund, han hedder Morgan, og plejer at sove hele dagen inde i stuen, så ham ser
du ikke meget til. Han er meget snaksaglig, og ikke mindst er han allergi venlig.

Udannelses mæssigt har jeg en baggrund som bygningsmaler, og har arbejdet nogle år som
handicaphjælper. Jeg har siden min ansættelse været en del af netværksgruppen ”rumlighed &
inklusion” og har været en del af Slagelse Kommunes ung mor projekt.

I mit allergivenlige ikkeryger hjem har jeg et værelse kun til dig og de andre dagplejebørn, her er
legesager, klæde-ud tøj, dukker, biler og en dejlig sofa, hvor vi sammen kan have hyggelige stunder
med bøger og sang.

I det rummelige køkken alrum sidder vi og spiser. Her er også masser af plads til kreativitet og små
aktiviteter.

I sommer halvåret har jeg en dejlig legeplads i haven og en stor flisebelagt indkørsel, hvor du rigtig kan
udfolde dig med mit udendørs legetøj og de andre børn.

Vi plejer at lave en masse ting i løbet af dagen, her er et lille udpluk af dagligdagen:
 Vi spiser varieret morgenmad inden kl. 08:00.
 Kl. 09:00 spiser vi formiddags mad.
 Efter formiddags maden er vi kreative, vi går turer, besøger andre dagplejer og deres børn, eller
går i legestue hver anden uge.
 Kl.11:30 spiser vi middagsmad.
 Mellem 12:00 og 15:00 soves der middagslur efter behov.
 Efter middagsluren spiser vi eftermiddags mad.
Hele dagen tager jeg selvfølgelig hensyn til dine behov, så du kan lære at holde af dig selv og andre.

En dagligdag med dig i centrum
Jeg glæder mig til at se dig.

