Velkommen til min dagpleje

Janni Strunk Jepsen
Granvænget 12
6340 Kruså
Telefon nr.: 60302587

Lidt om mig: Jeg hedder Janni er født i 1969, jeg er uddannet social-og sundhedsassistent i 2001.
Jeg har været dagplejer siden jan. 2017, men har også tidligere været dagplejer. Jeg er gift med
Ulrik, som er speditør, sammen har vi tre piger fra 93, 99 og 03. Den ældste datter er udeboende.
Min fritid bruger jeg på familien og lange gåture med vores hund Bella.

Mit hjem:
Dyr: Vi har en rigtig dejlig Berner Sennen hund.
Røg: Vores hjem er 100% røgfrit.

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

Pædagogiske læreplaner
Førstehjælpskursus
Motorikkursus-rend og hop

Hverdagen hos mig: Jeg lægger meget stor vægt på, at give børnene en hverdag med nærvær og
tryghed, samt en god og positiv kontakt til hvert enkelt barn.
Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer:
Natur og naturfænomener
Personlige kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Sociale kompetencer
Kulturelle udtryksformer og værdier
Onsdage er vi i legestue i grænsehallerne (oktober til april) Ellers mødes vi på skovlegepladsen og
i spejderhytten. Vi besøger også de andre dagplejere, så børnene kan lege sammen og lære de
andre dagplejere at kende. Når vi holder hjemmedag har vi også rigtig mange muligheder, vi
bager, tegner/maler, laver puslespil, danser, synger, høre musik og leger.
Jeg lægger også stor vægt på en sund og varieret kost.
Vi spiser:
Formiddagsmad ca. kl.8.30-9.00 her får vi brød/frugt/grøntsager og vand.
Frokost ca. kl.11.00-11.30 her får vi brød/varm mad/grøntsager og mælk.
Eftermiddagsmad ca. kl. 15. her får vi brød, frugt/grøntsager og vand.

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
Janni Strunk Jepsen

