Velkommen til min dagpleje

Mai-Britt C. Knudsen
Tønningvej 17
6200 Aabenraa
Telefon 60388111

Lidt om mig:
Jeg er en glad, positiv og imødekommende pige født i 1972, som har arbejdet som dagplejer siden 2001.
Herhjemme er vi en lille familie på 4 personer, min mand Claus og vores 2 drenge Søren fra 2000 og Lasse fra
1996.

Mit hjem:
Vores hjem er røgfrit.

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

Grundkursus

•

Børn og Natur

•

Risiko børn og unge

•

Læreplaner

•

Førstehjælpskursus

•

Kursus for erfarne dagplejere

•

Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger stor vægt på at skabe omsorg i et trygt og kærligt hjem, og jeg har forståelse for hver enkelt
barns forskelligheder. Jeg synger, læser bøger, og jeg kan godt lide at være kreativ med børnene - både til de
forskellige højtider og i hverdagene. Og så kan jeg også meget godt lide at bruge naturen.
Vi arbejder i dagplejen ud fra de 6 læreplanstemaer, som giver jer forældre og mig en vis tryghed om, at jeres
barn bliver godt stimuleret, både personligt, socialt, og motorisk.
Vi har faste legestuedage, hvor vi mødes med andre dagplejere og børn. Der kommer børnene til at være
sammen med de andre dagplejere og børn i gruppen på skift, som er rigtig godt i forhold til gæstepleje og det
sociale. Vi går i skoven om torsdagen.

Vi har faste traditioner, som vi deler med de andre dagplejere og børn i vores gruppe, som er: sommerudflugt,
fastelavnsfest, og julefest. Ellers besøger vi også de andre dagplejere, hvor børnene kan lege og lave ting
sammen. Har vi en hjemmedag, kan vi godt bare hygge eksempelvis med at bage, lave puslespil, læse, synge,
og lave huler.
I dagplejen spiser vi en sund og varieret kost.
Formiddagsmad ca. kl. 8.30-9.00
Middagsmad: ca. kl.11.00-12.00
Eftermiddagsmad: ca. kl-14.30-15.15

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
Mai-Britt C. Knudsen

