Velkommen i dagplejen
hos Marianne

Jeg hedder Marianne og jeg har været dagplejer siden 1987.
Jeg har 3 voksne børn og 4 børnebørn og jeg er kæreste med Torben som nogle gange vil være her
om eftermiddagen.
Jeg er med i dagplejens kostnetværk.
Jeg går meget op i at måltidet er hyggeligt for alle, børnene er med til at forberede inden måltidet og
det betyder meget for mig at der er en god stemning omkring bordet.
Det har stor betydning for mig at børnene lærer almindelig bordskik, som at sige tak for mad og at
vi hjælpes ad omkring bordet ved at række hinanden tingene osv.

Jeg bor på en lukket villavej tæt på stationen i Grevinge
Inde leger vi i et stort køkken/alrum og vi har et legeværelse hvor man har mulighed for at trække
sig.
For mig er det vigtigt at der er en rolig atmosfære så alle børn bliver hørt.
Det er meget vigtigt for mig at børnene er trygge og glade for at være her. Derfor bliver dagens
aktiviteter også planlagt efter børnenes humør, alder og vejret.
For mig er det vigtigt at både børn og forældre er trygge og at vi har hinandens tillid og at børnene
lærer at respektere hinanden og hinandens grænser.
Jeg holder meget af at hjælpe børnene med at nå de mål jeg kan se de søger, så de får nogle succes
oplevelser.
Jeg bestræber mig på at sætte mig ind i børnenes og forældrenes behov, så alting foregår så alle kan
følge med.

Ude leger vi i hele haven som er godt indhegnet. Vi har gynger, sandkasse, legehus og fliser foran
huset hvor børnene kan køre på scooter og græsplæne ude bagved.
Traditioner og arrangementer :
Vi har heldags legestue en gang om ugen sammen med de andre dagplejere fra Grevinge, hvor både
børn og forældre kan møde de andre dagplejere og forældre i området.
Fastelavnsfest med forældrekaffe om eftermiddagen.
Fotografering en gang om året i legestuen, hvor der også er mulighed for at få taget billede med
søskende.
Tanddamerne besøger os 2 gange om året i legestuen.
Julearrangement og påskefrokost i legestuen med forældrekaffe om eftermiddagen
Hjemme sørger jeg altid for at højtiderne bliver særlige for børnene. Vi laver dekorationer og pynt
til jul og hygger os med f.eks at bage.
Alting sker på børnenes præmisser og efter hvad der giver mening for børnegruppen.
Dagplejen har samarbejde med børnehaverne og vi besøger den børnehave hvor barnet skal starte,
ligeledes går vi på besøg hos dagplejeren hvor barnet evt skal i gæstedagpleje.
Hvad jeres barn skal have med i dagpleje osv kan vi snakke om.
Jeg glæder mig til at møde jer
Med venlig hilsen

.
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