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Hverdagen i dagplejen:
Jeg hedder Annette, jeg er født i 1963. Jeg har været ansat som dagplejere siden 1996. Jeg bor i
Rævehøjparken i Lyngby, tæt på Dyrehaven og en masse grønne områder. Jeg holder meget af at være
ude, derfor har vi tit mange gode og sjove oplevelser i naturen. Jeg har selv to store børn, hvoraf den yngste
stadig bor hjemme. Jeg har katte, som ofte er en stor succes for alle børn og voksne.
I mig arbejde som dagplejer, synes jeg det er vigtigt, at der både overfor børn og forældre, er en fast struktur
og en vis form for forudsigelighed i vores hverdag. Hjemme hos mig går jeg højt op i, at børnene får en så
tryg hverdag som muligt, og støtter dem i deres aldersmæssigt udvikling og sociale færdigheder. Jeg
involverer børnene i de daglige aktiviteter som borddækning og oprydning. Det er vigtigt, at vi alle er brikker i
det daglige puslespil, så alle føler sig værdifulde og som en del af fællesskabet.
Jeg deltager i legestue ca. en gang om ugen, med mine kollegaer og rytmik to gange om måneden. Jeg ses
ofte med kollegaer på ture og hjemme, så børnene lærer alle de andre børn og voksne at kende. Vores tur
går også tit til vores vikar, så børnene er trygge og bekendt med hendes hjem.
PÅ GENSYN I MIN DAGPLEJE 🙂

Kurser:
Jeg har bl.a. været på kursus i kost hos Kirsten Mikkelsen, Carl Kock omkring arbejdsglæde og
selvværd. 1. hjælp hvert andet år og forældresamarbejde. Sprog med Dorthe Blese og Lis Pedersen
og Motorik med Motorikhuset – Indretning og læringsmiljøer med Susanne Staffeldt og Charlotte
Ringsmose. Inspiration og undervisning omkring natur med Naturskolen. Søvn med Scansleep.
Forældresamarbejde:
For at jeres barn skal få den bedst mulige start hos mig, er det vigtigt at vi altid har en åben og ærlig dialog.
Er der noget I er i tvivl om eller undre jer over, er I ALTID velkommen til en god snak omkring det.

