Hej
Mit navn er Jeannette og jeg er nystartet dagpleje i Vig by. Jeg er årgang 1976, bor sammen med min mand, Michael og vores gamle labrador Futte (han er lukket væk fra børnene). Vi har sammen to
børn på 19 og 21 år, de er begge udeboende.
Jeg er uddannet pædagog fra 2003 og har stor erfaring med børn i
alderen 0-6 år – jeg ønskede at forlade institutionslivet og blive dagpleje for at have en større og tættere kontakt til det enkelte barn og
familien.
Vores dag starter med morgenmad, for dem, der står tidligt op. Omkring kl. 9 spiser vi formiddagsmad (brød, pålæg, frugt og grønt) og
drikker mælk til. Frokosten vil et par gange om ugen være varm
mad, jeg udfordrer gerne børnene med ting, de ikke kender, men tilbyder selvfølgelig altid noget velkendt sammen med. Når børnene har sovet til middag, spiser vi eftermiddagsmad omkring 14.30/15.00 (brød, pålæg, frugt, grønt, sunde snacks). Alt efter aldersgruppe vil børnene
have mulighed for at deltage i madlavningen, ellers forberedes det meste i middagsstunden eller når min
egen families mad forberedes – min tid vil primært være sammen med børnene, når de er her!
Der vil ingen fast ugeplan være, jeg er ofte spontan og beslutter ud fra vejret, børnenes initiativer og overskud og gruppens
sammensætning. Jeg prioriterer frisk luft dagligt, men der skal
også være tid til at møffe rundt indenfor, hvis stemningen er
til det. Der vil også være diverse kreative indslag, der følger
årets gang – ofte i naturmaterialer, som vi finder rundt omkring.
Jeg elsker at tage børnene med ud i naturen – både den helt
nære natur ude i haven eller på legepladsen, men også ved
skov og strand. Vi skal undersøge, forundres og indtage naturen på mange måder. I vores have skal vi dyrke forskellige børnevenlige grøntsager og frugter, kigge på bænkebidere og lege
på vores helt egen legeplads. Frugt og grønt skal vi bruge i
køkkenet, hvor børnene vil blive taget med i madlavningen på
deres eget niveau.
Udover naturoplevelser vil der være fri leg, sanselege, højtlæsning, skønsang og masser af omsorg og nærvær. Jeg har fokus
på at hjælpe børnene til at være så selvhjulpne og selvstændige som muligt – det giver øget selvtillid og
gavner dem, når de skal videre i børnehaven.

.
Mine forventninger til jer:
▪

▪
▪
▪

▪

Jeg forventer at I er åbne og at I giver jer tid til at kommunikere med mig om jeres børn. Hvis vores samarbejde fungerer, smitter det som regel af på børnene og de bliver
mere trygge
I giver altid besked, hvis jeres barn er syg eller holder fri,
gerne senest 8.30
Ring eller bank på – og gå så blot ind i entreen
Aflever gerne jeres barn inden kl. 9, så vi kan nå dagens aktiviteter – eller giv besked, hvis I har brug for senere aflevering
Jeres barn har spist morgenmad hjemmefra, hvis I ankommer efter 7.30

Børnene sover i krybber udendørs så længe som muligt, jeg vækker
ikke børnene, medmindre der er helt koks i sovetiden derhjemme i
en periode.
Jeg har en lukket facebook gruppe, hvor forældre (og evt. bedsteforældre) er velkomne. Hér vil jeg lægge
billeder op af vores aktiviteter, give beskeder om kommende planer og generelt informere om ferie/fridage
oa. Jeg ønsker at I deltager aktivt i gruppen ved at like og kommentere det, der sker.

Jeg glæder mig til at møde jer

Hilsner fra

Jeannette Rasmussen
Viseren 2, 4560 Vig
Telefon 26 20 40 82

