Velkommen til min dagpleje

Marianne Paugan Brandt
Bovrup Kirkevej 64
6200 Aabenraa
30 11 15 59

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1963. Jeg er gift med Kim, sammen har vi tre piger: Susan fra ’92, Sarah fra ’94 og Signe fra
2000.
Jeg har arbejdet som dagplejer siden 1997, med en enkelt pause på 3½ år, hvorefter jeg igen er startet d. 1.
august 2016.

Mit hjem:
Vi bor på et lille landbrug, hvor der er stor plads, både ude og inde, til leg og
udfoldelse.
Hjemmet er både røgfrit og allergivenligt, samt ingen dyr indenfor. Dog har vi to
heste, to katte, høns og en kanin, som alle er udenfor.

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

Førstehjælp
Pædagogiske læreplaner
Børn og natur
Børns udtryksformer
Risiko børn og unge
Grundkursus for dagplejere

Hverdagen hos mig:
Det er vigtigt for mig at skabe et hjem, hvor der er tryghed og ro for børnene, så de kan udvikle sig i deres
eget tempo.
Med udgangspunkt i de 6 læreplaner: sociale kompetencer, sproglig udvikling,
kulturelt, krop og bevægelse og naturen bruger vi dagen på forskellige
aktiviteter fx:
-

Ud i haven/naturen og se på dyrene og planterne
Synge, danse og andre aktive udfoldelser
Kreative aktiviteter efter barnets færdigheder
Forskellige højtidsaktiviteter

Jeg sørger for at give børnene gode oplevelser, fordybelse, leg og samvær med
andre børn.
Hver tirsdag har vi heldagslegestue, hvor vi er sammen med de andre børn og
dagplejer fra Varnæs/Bovrup, hvor vi sammen laver forskellige spændende
aktiviteter og tager på udflugter.

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 undre jer over, er I altid
velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Marianne Brandt

