Mit navn er Jeanette Juul. Jeg er født i 1965 og været dagplejer siden 2005.
Jeg bor Egøgade 9 i Korsør. Mit hjem er et ikke-ryger- hjem og uden husdyr.
Jeg bor på en stille vej tæt på skov og strand. Jeg har en dejlig og børnevenlig
have med udfordringer for store og små. Jeg har en god og hyggelig legeplads
med legehus, sandkasse og et stort areal med fliser så børnene kan cykle og
køre på motorcykel.

Idenfor har jeg et dejligt lyst legeværelse, hvor tingene er i børnehøjde. Her er
plads til både vilde og stille lege.

Jeg lægger i mit daglige arbejde vægt på, at skabe trygge rammer for
børnene. Jeg nyder udelivet, og bruger ofte dagplejens cykel, så vi alle kan
komme på tur, og få oplevelser i naturen.

Jeg er en del af det kreative netærk, og laver kreative aktiviteter tilpasset
børnenes alder og udvikling.

Hverdagens kost hos mig:
Vi spiser morgenmad til kl. 8.00. Jeg tilbyder havregrød, havregryn, øllebrød
og frisk brød. Formiddagsmaden består af forskellig frugt og grønt, og altid
med frisk brød. Til frokost får vi rugbrød med pålæg og grønt. Af og til laver vi
også varme retter. Eftermiddagsmaden består af forskellig frugt og frisk brød.
Til alle måltider serveres mælk og vand.
Jeg vægter at børnene får en alsidig og varieret kost.

Jeg går i to legestuer. Heldagslegestue en gang om måneden på Skovvejen
99, og halvdagslegestue i Aktivitetscenteret Teglværksparken hver anden uge.
For begge legestuer gælder det, at vi er sammen med 2-3 af mine kollegaer og
deres børn. Vi laver fælles aktiviteter og børnene lærer at begå sig i det store
fællesskab.
Ligeledes går jeg til musik og motorik med mine børn, og vi nyder at bevæge
os og danse og synge.

Jeg lægger stor vægt på, at børnene får en omsorgsfuld og tryg hverdag her
hos mig, og jeg glæder mig til et godt samarbejde omkring jeres guldklump.

På glædeligt gensyn

Jeanette Juul

