Velkommen til min dagpleje.

Mit navn er Louise og jeg bor Elmkær 56 i Hørve.

Hvem er jeg
Mit navn er Louise, jeg er af årgang 1985. Jeg bor i Hørve sammen med
min mand Thomas som jeg har været gift med siden 2006, sammen har
vi 4 dejlige børn, Emilie fra maj 2004, Cecilie fra april 2006, Carl fra maj
2012 og Erik fra november 2017.

Jeg har tidligere arbejdet med børnetøj i en del år. I 2017 fik jeg et vikariat
som kommunal dagplejer indtil jeg skulle på barsel.
Som person er jeg meget omgængelig, jeg er ansvarsbevidst, ærlig, sjov og
stabil.
Hele min familie vil være en stor del af min dagpleje, og i vil derfor kunne
se både Thomas og mine børn lege med børnene om eftermiddagen når de
kommer hjem.

Her bor jeg.

Det kan jeg tilbyde.
I kan forvente en dygtig dagplejer som vægter nærvær, omsorg og service
højt.
Jeg kan tilbyde rolige og trygge rammer for børnene, stor plads både ude
og inde, en lukket have med legehus, sandkasse og en flisebelagt terrasse.
I mit job gør jeg meget for, at jeres barn og i som forældre skal føle jer
velkomne og trygge. Uden tryghed sker der nemlig ingen udvikling. Jeg
forsøger at alle børn føler sig set og hørt og ikke mindst føler sig inddraget.
Jeres barn skal ha en skøn dag med masser af sjov, nærvær og knus.
Mit hjem er 100 % røg og dyrefrit.

Det vil jeg tilbyde i forhold til kost.
Jeg går op i en sund og alsidig kost og sørger derfor, for gode sunde
råvarer hvor meget af det, i hvert fald frugt og grøntsager er økologiske.
Jeg bestræber mig på at bage det meste af vores brød selv.
For de børn, som kommer tidligt, vil der blive tilbudt morgenmad.
Til formiddagsmad, vil børnene blive tilbudt boller og frugt.
Bagefter vil vi lege. Meget gerne uden for, i alt slags vejr, ;) gå en tur, tage
på legepladsen eller besøge andre dagplejere.
Mellem kl 11 og 12 spiser vi frokost, hvorefter alle mand bliver puttet.
Når de så efterhånden vågner, vil de blive tilbudt eftermiddagsmad.

I hverdagen hos Mig.
Her hos mig vil jeg styrke børnene og deres selvstændighed – så de ved at
de kan noget og at de i den grad betyder noget både for sig selv og
hinanden. Jeg vil lære dem sprog, ved at synge, læse rim og remser og
være tydelig i sproglig tale, ved at sætte ord på alt hvad vi gør i
hverdagen. Jeg vil Skabe tryghed ved at vi har en genkendelig hverdag.
Jeg vil lære børnene at vise social forståelse ved at hjælpe hinanden, tage
hensyn til hinanden, og lære at vente på at det bliver deres tur. Det er
sjovt at lære ting – men ingen bliver tvunget til noget de ikke har lyst til.
Vi bruger rigtigt mange af vores dage på at være uden for, både i sol, regn
og blæst. Både børn og jeg, synes det er fantastisk at kunne mærke vinden
på kinderne, regnen på næsen og varmen fra solen. Så derfor, går vi en
masse ture og når det kan lade sige gøre, kører vi gerne til stranden og i
skoven og samler ting som vi kan bruge til at være kreative med.

Jeg forventer et godt
Samarbejde med jer forældre.
Jeg vil rigtig gerne vide, hvornår i kommer med jeres barn. Om det er kl.
6.15 eller 9.00 er ok med mig, bare jeg får noget info om det.
Jeg modtager gerne sms dagen i forvejen eller søndag aften, hvis jeres barn
ikke kommer næste dag.
Ellers får i den daglige information fra mig, om hvad der er sket i
dagplejen i løbet af dagen.

Heldagslegestue.
En gang om ugen, er vi i heldagslegestue i Fidusen i Hørve. Jeres børn skal
afleveres og hentes der nede. Når vi spiser frokost, er det ofte varm mad vi
får.
Jeg er i torsdagsgruppen, sammen med Marianne, Malene og Susan.

Jeg håber, at det i har læst, har givet jer lyst til at
Komme og hilse på mig og min dagpleje.
I skal i hvert fald være velkomne.

På gensyn

Med venlig Hilsen
Louise Flecks
Elmkær 56
4534 Hørve

