Velkommen til min dagpleje
Birgit Slot
Smedegade 6 Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf 24485143

Lidt om mig:
Jeg er årgang 1960. Gift med Ole og har 3 voksne børn - en pige fra 1983, en dreng fra 1987
og dreng fra 1998. De to ældste er flyttet hjemmefra den yngste bor hjemme. Desuden har vi
et barnebarn fra 2011 - en dreng.
Jeg kan lide at arbejde med børn. Jeg er meget omsorgsfuld og ligger vægt på at børnene og
forældre føler sig trygge i mit samvær. Jeg lægger stor vægt på at alle børn får en stille, rolig
og tryg hverdag. At hvert enkelt barn bliver til gode set og hørt, med hver deres behov.
Vi kan lide at være ude. Jeg er en glad person med godt humør og en positivt indstilling til
tingene.
Jeg har arbejdet med børn siden 2003. Har været 5 år i Ullerup Børnegården som
pædagogmedhjælper. Været dagpleje af 3 omgange :) Været vikar i Vester Sottrup
Børnehaven og medhjælper på Posekær inden jeg blev dagplejer igen.

Mit hjem:
Ingen dyr.
Røgfri hjem. Ikke ryger

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

Førstehjælp til Børn.
Udsatte børn

Hverdagen hos mig:
Vi leger i køkkenet og i legeværelse hvor vi opholder os,
når vi leger inde. Vi synger og leger hver dag.
Vi er ude hver dag. Jeg bor tæt på en gård, hvor der er
heste, gedder, høns, æsel og kanin, som vi ofte
besøger.
Vi går også i skoven eller ned til stranden, hvor vi har
madpakker med. Ellers leger vi i haven, hvor der er en
sandkasse, køre scooter, leger med biler mm.
Hver tirsdag er vi i legestuen - i Bovrup Børnehaven
Regnbuen, hvor vi har et lokale i kælderen – her er vi
sammen med de andre børn og dagplejere. Vi er der hele dagen, hvor vi laver forskellige
aktiviteter sammen med børnene.
En gang om måneden er vi i gymnastiksal hvor vi laver motorik, sanglege mm.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog
imellem os voksne.
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
Birgit Slot

