Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta:
Anne-Grete
Andersen

Adresse: Fuglevænget 33,
Hornslet
Tlf.:30226710
Dyr: ingen
Røg: Røgfri- allergivenlig
Erfaring: 1986

Indsæt evt. billed af dig,
legeværelset eller dit hus.

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Anne-Grete og jeg har en lang erfarring som dagplejer.
Jeg er gift med Tom og sammen har vi to voksne piger og 5 børnebørn.
Vi bor i udkanten af Hornslet med mange muligheder for gode
spadserturer på stier og i skoven.

Værdier
Jeg lægger stor vægt på,
at børnene er glade og
trygge i dagplejen.
Jeg har fokus på hvert
enkelte barn og på at de
udvikler sig både sprogligt
og motorisk.

Fokusområde:
Sprog, motorik og gode sociale
børn

Kompetencer:
Grundkursus
8 ugers kursus
Leg med sprog
Anderkendene
pædagogik
Første hjælp
Introduktion til ICDP

En dag i dagplejen
Børnene får tilbudt morgenmad efter behov (indtil kl. ca. 7:30).
De små får formiddagslur, hvis det er nødvendigt.
Der er fri leg indtil ca. 8:30 -9, hvorefter vi får et let måltid. Det kan være
hjemmebagt boller og frugt. Formiddagen bruger vi ude enten i haven
eller på tur. Det store hit er, hvis vi har lånt dagplejens Chrristiania cykel
og madpakkerne er smurt, så kan vi komme lidt længere omkring, en
skovtur er dejlig. Da jeg selv er meget interesseret i naturen, bruger vi
meget tid ude.
Ved 11-tiden spiser vi frokost. Det er som regel rugbrød med forskelligt
pålæg og grønsager til dessert.
Bagefter er det tid til dagens middagslur. Hovedreglen er, at alle sover
udenfor.
Efter luren tilbydes der eftermiddags mad og så er der fri leg, indtil
børnene bliver hentet.
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Legestuen

Kost

Vi går i legestue en gang om ugen.

Jeg syntes, det er vigtigt, at
børnene får sund og varieret
kost. Derfor bager vi selv boller
og jeg køber som regel dansk
frugt og øko. mælk
.Endvidere følger jeg
dagplejens målsætning om at
børnene får begrænset sukker
og andre usunde madvarer.

Det er en heldagslegestue, så jeg
møder ind om morgenen og
modtager børnene der.
I legestuen laver vi forskellige
aktiviteter både inde og ude.
Der er muglighed for at dele
børnene op i aldersgrupper, så der
både er aktiviteter for de store og
de små.

Små børn
har også store tanker

Legestuen hjælper med at gøre
børnene parate til børnehaven. Det
gør dem mere trygge at mødes i
store forsamlinger og møde de
andre børn og voksne.
Legestuen ligger på: Stadionvej 25,
Hornslet, sammen med gæstehuset.

Åbningstider:
Man.-tors.: kl 6/15 - 16/00
Fre.: kl. 6/15 - 15/00
De nævnte tider er vejledende
og kan evt. ændres.

Praktiske oplysninger
vi er næsten ude hver dag, så børnene skal
have tøj med til alt slags vejr.
Børnene har hver en krog og kurve, så der er
plads til at have ekstra tøj liggende.
Medbring bleer og skumklude.

led

Forældresamarbejde
Jeg ønsker et godt forældresamarbejde,
med en god dialog imellem mig og jer
forældre.

I er velkommen til at lade barnevognen stå
hos mig i hverdagen.
Mit hjem er husdyrsfrit og allergivenligt.

Jeg følger dagligt op på barnets trivsel og
fortæller gerne om, hvordan dagen er
gået.
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Her er lavet et par ekstra bokse, hvis du har ønsker om at skrive mere eller
indsætte flere billeder.

Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.
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