Velkommen til min dagpleje

Marielouise Hansen
Blansvej 29. Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 28 89 59 70

Lidt om mig:
Jeg er en frisk pige, der er født i 1979. Jeg bor på en gård sammen med min mand Brian, som driver gården.
Sammen har vi 2 børn Johanne og Esben. Jeg har arbejdet, som dagplejer siden forår 2016. Jeg er glad og
positiv, har en god ordenssans og er mor med stort M. Jeg kan lide at give krammer og deler meget ud af
dem.

Mit hjem:
Dyr: Vi har en hund (Sacha), som bor i vores bryggers. Vi sidder ofte og snakker med hunden. Vi har også 2
heste, som nyder godt af vores daglige gåture ud til dem med gulerødder. I stalden har vi malkekøer, kalve og
katte. Vi har desuden en lille klappekalv, som hedder Molly.
Røg: Mit hjem er røgfrit.

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

Sprogkursus. Vi lærer sprog.

Hverdagen hos mig:
Jeg tilrettelægger vores hverdag ud fra den alder børneflokken har således, at jeg tilgodeser alle børns behov i
løbet af dagen.
Mine handlinger udføres med henblik på at udvide dit barns færdigheder / kompetencer: Det kan være at
vente på tur, selv tage tøj på og af, fokus på ord, rim og remser, synge og danse. Det kan også være at være
ude i naturen på gåben, en cykeltur eller en tur ud i stalden for at hilse på alle dyrene eller måske at hoppe i
en stor bunke korn.
I haven har jeg en legeplads med gynger, klatretårn, rutchebane og en sandkasse. Inde har jeg et stort lyst
køkkenalrum og et legeværelse, som ligger lige op til. Vi har masser af plads både ude og inde.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

”Giv børnene ret til at lege og lære

at drømme og forme, at leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge
gror det de gamle kaldte for lykke”.

Forældresamarbejde:
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at fortælle hvis der
er specielle forhold omkring barnet jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan være allergi, spise/sovevaner eller
andet.
Der er altid tid og rum til en god snak.

På gensyn i min dagpleje
Marielouise Hansen

