Dagplejer Bente Andersen, Bjarkesvej 20 Nyk. Sj
Ca 10 min fra busstopstedet ved Silvan og ca 7 min fra Nyled St

Jeg hedder Bente Andersen, er født i 1967.
Jeg er gift med Hans Andersen,
som arbejder på Lundbeck i Lumsås,
sammen har vi Camilla fra 1993 og Lasse fra 2000.
De bor ikke hjemme, men kommer i huset jævnligt
Vi er en ikke ryger familie og har ingen husdyr.

Vi bor i et 1½ plans hus med en stor have.
Hvor der er mulighed for en løbetur, boldspil,
en gyngetur, en rutsjetur, leg i sandkassen og
meget mere.

Jeg har været dagplejer siden 1997, fra august 2017 til juli 2018 har jeg
uddannet mig til pædagogiske assistent. Dette for at få teori på det jeg gør i
praksis i hverdagen og ny inspiration til arbejdet med børn.

Jeg vægter:
 Den anerkendende tilgang til det enkelte barn i min hverdag.
 Legen rigtig højt, da leg giver mulighed for fordybelse og læring.
 Barnets nærmeste udviklingszone. - Den er betegnelsen for forskellen
mellem det, barnet er i stand til at klarer på egen hånd og det barnet kan
klare med en smule hjælp – det er der hvor barnet udvikler sig.

Dagligdagen:
For de børn der kommer tidligt serverer jeg morgenmad indtil kl 7:30.
Jeg ser helst børnene er her senest kl 9.00 med mindre andet er aftalt,
for her starter dagen med en formiddagsmad, sociale fællesskaber
og dagens aktiviteter.
Jeg bruger naturen meget, her vil børnene fordybe sig i forskellige aktiviteter
som feks. når vi tager på tur
 I skoven, hvor vi sanser, vi ser, vi føler, vi hører, vi dufter og har en
dialog om det vi oplever. Løbe en tur på stierne og rulle sig i bladene.
 Til havnen, hvor vi har en hytte magen til fiskernes. Den er udstyret med
fiskenet, forstørrelsesglas, bakker, mini akvarier mv som bruges til at
studere insekter og små kravl. Nogen gange kommer fiskerne forbi med
en balje fuld af alt godt fra havet. Det er spændende

Når vi er på havnen har vi ALTID redningsveste på
 På Stranden, løber vi op og ned af klitterne, kaster sten i vandet, rører ved
tang, samle muslingeskaller, laver sandslot og sopper.
Vi bader IKKE med børnene

Legestue:
Vi går i heldagslegestue en dag om ugen.
Denne dag bliver brugt til at skabe og danne relationer og på at vende sig til lidt
større forsamlinger. Vi laver aktiviteter i børnehøjde for hele gruppen.

Gymnastiksalen:
I vinterhalvåret går vi i hallen en dag om ugen.
Vi kan være mange, så her lærer vi at være i store forsamlinger
Her bliver leget sanglege, lavet forhindringsbane, løbeleg, og meget andet sjov.

Vigtigst af alt:
For mig er det vigtig, at børnene er glade og trives i hverdagen sammen
med mig.
Jeg giver børnene en fast struktur og trygge rammer.
Ser børnene der hvor de er i deres udvikling, så jeg kan hjælpe dem til at
vokse

Jeg glæder mig til at byder Jeres barn og Jer velkommen.

