Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta:
AnneGrethe
Witt,

Adresse: Bellisvej 6
Tlf.: 86340029

Årgang
1968

Mobil: 22831764
Erfaring: 1996

Ebeltoft

Ikke rygerhjem
Ingen husdyr

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder AnneGrethe. Jeg er en glad, rummelig, harmonisk, åben og
imødekommende kvinde. Jeg er gift med Morten og sammen har vi 3
børn Kristinna og Martin, som er flyttet hjemmefra og Kasper. Vi bor midt i
Ebeltoft, med en skøn udsigt over Ebeltoft Vig. Vi har flot natur omkring os,
hvor skov strand og havnen er lige i nærheden. Jeg er en udepige og
lægger vægt på et aktivt udeliv. Vi har selv masser af plads udendøre, så
der er rig mulighed for at udfolde sig.

En dag I dagplejen
Vi er stort set ude hver dag
året rundt I alt slags vejr. Det
kan være I haven, I nærmiljøet
eller en tur på Christiania
cyklen. Vi tager på oplevelser I
naturen, besøger de andre
dagplejere og børn, læser en
god bog, måske vi bare tager
en rolig dag hjemme. Vi er
kreative og holder meget af
sang og musik.
Jeg tager ofte på heldagstur i
området hvor vi spiser vores
medbragte mad, og børnene
får evt. deres middagslur inden
vi tager hjem igen.

Fokusområder:
Udeliv, motorik og
sprog

Værdier
Jeg lægger vægt på trygge
rammer, glade omgivelser og
god trivsel. Det gør jeg ved at
tage udgangspunkt i det
enkelte
barn
og
være
anderkendende, give masser
af omsorg, nærhed, knus og
kram.

Kompetencer:

















Grundkursus for
dagplejere
Måltidet I det
pædagogiske arbejde
Efteruddannelse, at
udvikle Pædagogisk
praksis I Dagplejen
2-sprogede børn I
Dagplejen
Børns udtryksformer
Samspil og relationer I
Pædagogisk arbejde
Legebarn, børns motorik
og bevægelse
Kommunikation
For tidligt fødte børn
Legebarnet
8- ugers kursus
Førstehjælpskursus
Børn/ Voksne og
relevant opfølgning
siden 1997
ICDP
Sprog og samspil
DGI
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Kost

Legestuen

Kl. 6:30-7:30 serveres der
morgenmad hvis dit barn ikke
har spist hjemmefra
 Kl. Ca. 8:30 serveres der
formiddagsmad inden vi skal
igang med dagens aktiviteter.
 Kl. Ca. 11. Serveres der frokost,
her veksler jeg imellem rugbrød
eller et varmt måltid.
 Kl. Ca. 15 serveres der
eftermiddagsmad.
Tiderne er meget afhængige af de
enkelte børn.


Egedalsvej nr. 3. Tlf.: 30604285
Jeg mødes med mine
kollegaer i legestuen 1 gang i
ugen. Det er en
heldagslegestue, så dit barn
møder ind der.
I legestuen laver vi forskellige
aktiviteter. Der er et stort
aktivitetsrum med masser af
muligheder. Den ligger i et
skønt område og har en dejlig
udfordrende legeplads.

Jeg går meget op i en sund og varieret
kost. Jeg bager selv det meste af det
brød vi spiser, jeg laver grød, sylter og
går op i at det meste mad er
hjemmelavet.
Vi har frugttræer i haven og har en lille
urtehave, som børnene er med ude i.
Jeg forsøger så vidt muligt at have
børnene med på sidelinien, når der
laves mad. Når vejret tillader det spiser
vi vores mad ude.
Jeg køber så vidt muligt økologisk og
danske råvarer.

Forældresamarbejde
Jeg ønsker en åben og tæt
kontakt med forældrene,
med en gensidig respekt for
hinanden. Jeg lægger vægt
på, at vi får en god
kommunikation fra start, så vi
kan udvikle en god tillid til
hinanden. Hvis i har
spørgsmål, så spørg endelig
ellers tager vi tingene hen ad
vejen som de dukker op. Her
skal være rart for jer at
komme. Jeg vil jer og jeres
barn……..

Her er en god atmosfære
og rart at være…….

Formålet er at børnene lærer
at være sammen i en stor
gruppe og forbereder dem
på gæstedagpleje samt
videre færd i børnehaven.

Åbningstider:
Man.-tors.: kl. 6:30-16:15
Fre.: kl. 6:30-15:30
De nævnte tider er vejledende og
kan evt. ændres.

Praktiske oplysninger
Hvad skal I huske at have med:
Bleer, engangsvaskeklude/vådservietter, lommeletter, en
rulle poser til snavsetøj, salve til numsen, ekstra tøj, til varmt
eller koldt vejr. Solcreme om sommeren.
I får udleveret en kasse til jeres barns ting.
Der en barnevogn, hør om den er ledig. Der er mulighed for,
at egen barnevogn kan stå I carporten også weekenden
over. Husk dyne, pude og lagen.

Jeg glæder mig til, at se jer
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