Velkommen til min dagpleje

Hanne Brunneberger
Skovgårdsvej 16
6200 Aabenraa
Telefon nr: 60119359

Lidt om mig:
Mit navn er Hanne Brunnenberger og jeg er født i 1960. Jeg er gift med Gert og vi har to drenge årgang 1990
og 1993 der begge er udeboende. Jeg er uddannet ekspedient og har i flere år stået for den daglige ledelse af
en mode butik. Jeg har arbejdet som pædagogmedhjælper i en børnehave i en årrække. I 1998 blev jeg
dagplejer ved Aabenraa Kommune. Allerede fra første dag som dagplejer, mærkede jeg at jeg var på rette
hylde og jeg brænde stadig 100% for arbejdet med små børn.
I min fritid nyder jeg at være ude og jeg bøde løber og går lange ture så ofte som jeg kan komme til det.

Mit hjem:
Dyr: Ingen
Røg: Røgfrit

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inklusion
Førstehjælp
Grundkursus
Børn og natur
Børn og familier med behov for særlig støtte og omsorg
Samspil og relation i det pædagogiske arbejde
Pædagogiske læreplaner
Børns udtryksformer
Erfarende dagplejer
Dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde
Forældre samarbejde
Certificeret Naturdagplejer
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Hverdagen hos mig:
Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer for at sikre børnenes udvikling
Jeg er et rigtig udemenneske og elsker at være ude med børnene. Da vi bor tæt på skoven og har mange
gode udendørs legepladser, bruger vi rigtig meget tid udenfor. Vi går gode ture rund i området og bruger
meget tid på at se og snakke om de mange forskellige ting der findes udenfor. Dette lærer børnene rigtigt
meget af og det giver mange gode oplevelser.
Når vi ikke er ude, nyder vi bøde godt af vores legestue, sportshallen og midt hjem hvor vi leger, synger,
læser historier mm. 1 – 2 gange om ugen mødes vi på tværs med den andre dagplejere og børn. Dette giver
mulighed for anderledes leg med andre lege kammerater end dem man ellers er sammen med. Børnene bliver
også trygge ved de andre dagplejere, hvilket gør mødet ned gæstedagplejen nemmere, hvis det skulle blive
nødvendigt.
Vi afholder også heldagslegestue hvor vi laver en anderledes dag for børnene. Her laver vi ofte varm mad
sammen og hygger os med andre aktiviteter end ellers.
Det er vigtigt for mig, at møde børnene i øjenhøjde og at være bevidst om de forskellige behov hvert barn
har. Derfor vægter jeg højt, at hjælpe børnene på rette vej og ruste dem til at komme i børnehave. Dette
gælder både det praktiske – at børnene bliver selvhjulpne, men også det sociale hvor empati og samspil
indbyrdes fungere.
Det er min opfattelse at det for børn er vigtigt med genkendelighed. Vi har derfor nogle faste rytmer og
rutiner, som vi hver dag følger. Dette er med til at skabe ro og tryghed i hverdagen.
I forhold til børnenes 3 daglige måltider arbejder jeg med Aabenraa kommunes kostpolitik. Vi spiser sundt og
varieret.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Hanne Brunnenberger

