Dagplejer
Lene Hansen
Benzonsvej 7
4540 Fårevejle
Tlf: 59 65 51 01
Mobil: 26 19 51 01
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Her hos mig.
Jeg bor i dette hus sammen med min mand, som hedder Michael.
Han arbejder ude og ham vil du komme til at se lidt til om eftermiddagen.
Vi har 2 piger Kristina fra 1984 og Kamilla fra 1990.
De bor ikke hjemme mere, men de kommer ofte hjem og besøger os.
Både min mand og jeg er ikke-ryger. Og der ryges heller ikke af andre
gæster som kommer her. Hverken i arbejdstiden eller uden for
arbejdstiden.
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Velkommen i mit hjem.
Børnene må være alle steder i huset, på nær i stuen.
Vores have er lukket godt af med hegn i hækken hele vejen
rundt om.
Børnene må godt lege ude i haven, mens jeg fx, lige er indenfor
og skifte et barn eller smøre noget mad. Imens at jeg er
indenfor, vil døren mellem haven og stuen altid stå åben.
Så jeg fortsat kan høre om, hvad der sker ude i haven, eller hvis
de skulle kalde på mig.

Stor have
som børnene
kan være i.
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Dagligdagen og omkring mig selv.
Jeg hedder Lene og jeg startede som dagplejer den 30/07- 1996.
Jeg er en glad person, som elsker at synge, lege og gå en tur med
børnene.
Vi besøger andre dagplejere eller får selv besøg herhjemme.
En gang imellem går vi en tur i en børnehave, hvor vi leger. Så du kan lære
den lidt af kende, inden at du selv skal starte i børnehaven.
Vi går i legestuen en gang om ugen, og mødes med andre dagplejere.
Og om sommeren er vi rundt i dagplejernes have og lege.
Hvis der en dag kun er 2-3 børn, kan jeg godt finde på at køre en tur ud til
andre dagplejere, i skoven eller i dyreparken.

Legeværelset
hvor vi leger
og høre
musik.

Vi leger også
i gangen.
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Måltider
Morgenmad er fra ca. 07:00-08:00.
Formiddags mad er fra ca. 09:00-09:30. Består af frugt/brød
Middags mad er fra ca. 11:00. Består af rugbrød med pålæg.
Eftermiddags mad er fra ca. 14:30. Består af frugt.
Alle måltider er tilpasset den aktuelle børne gruppe / børnenes behov.

Speciel mad og modermælkserstatning til de små skal selv medbringes.

Drikkevare består af vand eller mælk.

Køkkenet
hvor vi
spiser mad.

Vi danser også i
køkkenet til
musikken.
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Opslagstavlen
Den er altid tilgængelig for alle:
Der vil bl.a. komme til at stå:
• Når vi får besøg af pædagogen eller tanddamen.
• Hvis vi får besøg af andre dagplejere.
• Når vi holder fødselsdag for børnene eller tager til en fødselsdag.
• Eller hvis vi skal på tur.

Der kan også hænge beskeder til forældrene.
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Skiftetøj
Da vejret er uforudsigelig, vil jeg gerne have at der er godt med skiftetøj
med.
Og hvis du ikke gider tage forskelligt tøj med hver dag. Så må du gerne
have en taske/pose liggende hos mig. Så er der også altid skiftetøj her.
Hvis der skulle være brug for det.
Du skal selv have din egen dyne og hovedpude med. Og hvis du bruger
sovedyr – nusseklud eller lignende. Er du velkommen til at tage det med.
Du skal selv have bleer med (gerne en pakke af gangen).
Du skal selv have engangsvaskeklude med.
Hvis at du bruger sut, skal du også have den med.
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