Velkommen

Velkommen til mit hjem.
Jeg hedder Sanne Andersen, født 1959, og har været dagplejer siden
1983. Jeg er gift med Preben, født 1955, vi har en søn Martin og 2
børnebørn, Noah og Oliver.

Jeg bor i et dejligt villakvarter med mange dejlige stisystemer, hvilke vi
ofte benytter når vi går på tur. Vi har en god have som er indhegnet hvor
der er legeplads med legehus, sandkasse og fliser som børnene rigtig kan
cykle og kører på.

Indenfor har jeg et stort legeværelse, gang og køkken som vi kan være i.
Et dejligt bryggers hvor der er indgang for jer og jeres barn. Her får
jeres barn sin egen plads med en
kasse til skiftetøj mv.

Vi spiser morgenmad, hvor jeg tilbyder havregryn, øllebrød og brød af
forskellig art.
Om formiddagen spiser vi frugt og brød og til frokost spiser vi rugbrød
og en gang imellem varmt mad.
Om eftermiddagen spiser vi ligeledes frugt og brød.
Drikkevarer er vand og mælk

Jeg er musikdagplejer, hvilket betyder at jeg bruger sang, musik og
rytmik i min hverdag med børnene. Musikken er for mig et godt
pædagogisk redskab og sang er dejligt at være sammen med børnene om.
Vi synger om alt i hverdagen - også når vi går på tur…

Vi går i legestuen Spirevippen i Grevinge 1 gang hver 14. dag. Her har
børnene mulighed for at lege med flere børn. De får også mulighed for at
møde flere voksne og lære deres gæstedagplejer at kende. Det skaber
god tryghed for barnet.
Vi får besøg af tanddamerne som kommer og kigger på børnenes tænder.
Vi besøger Bobjergcentret en gang om måneden hvor vi synger og leger.
Jeg går på biblioteket og ser film, teater og låner bøger.
Jeg går ofte på besøg hos de andre dagplejere i Asnæs og de kommer
ligeledes på besøg her. Vi mødes også i andre sammenhænge, bl.a. i hallen
hvor vi alle rigtig kan bevæge os.
Her hos mig lægger jeg stor vægt på barnets fødselsdag, som kan blive
holdt her eller hjemme ved barnet. Vi fejrer barnet ofte sammen med
barnets gæstedagplejer.

Hos mig skal I huske;
 Skiftetøj, bleer og vaskeklude.
 Hvis jeres barn skal have speciel mad eller modermælkserstatning,
bedes i selv medbringe dette.
 Det er rart for mig at vide hvis jeres barn er syg og når holder
fridag/ferie.
 At give besked hvis og når jeres barn bliver afhentet af andre og i
så fald af hvem.
 At jeres barn skal være her hos mig senest kl.9 af hensyn til at jeg
tit laver planer. Og det er min erfaring at børnene har det bedst
med at ”lande” før vi går i gang med dagens aktiviteter.
 At jeg er altid åben for en god snak om jeres barn og dets hverdag
hos mig.
 At til sidst men ikke mindst, så lægger jeg vægt på at børnene får
en omsorgsfuld og tryg hverdag i de timer de er hos mig.

Jeg glæder mig og ser frem til et dejligt og hyggeligt sammenhold i og
omkring jeres barn.
På Glædeligt gensyn
Sanne Andersen.

