Navn: Janne
Område : Hjortekær
E-mail: jabj@ltk.dk
Ansat : August 2087
Dyr : kat
Åbningstider : fra mandag til torsdag fra 7.15 til 17.00, fredag fra 7.00 til 16.00

Hverdagen i dagplejen :
Jeg modtager børnene om morgenen, hvor vi spiser et lille mellem måltid inden vi går tur.
Vi går tur og på legepladserne i vores nærmiljø hver dag så det vil sige jeres barn skal have tøj med
til årstiden 🌞☔☃
Jeg har bleer og mad og drikke til hele dagen 😋
På vores turer ud af huset mødes vi tit, med jævnalderen børn fra mine kollegaer, det er altid
hyggeligt at følges med andre på vores turer, børnene får venner på tværs af mine kollegaer og der
opstå gode tilknytnings bånd mellem børn og voksne.
Men vi går også ture alene hvor vi kan fordybe os i naturen og følge den og årstidens skiftene med
regn sol frost og sne.
Jeg har en lille urtehave/ kolonihave hvor vi henter kartoflerne og ærter og jordbær og bær med
hjem hvor vi tilberede et lille måltid med det vi har fundet i haven 🥒🍓🥕🥔🌽🍅🍏🍐 det
er rigtig hyggeligt og vi har meget at tale om efter en god havetur, lige fra regnorm til grave i
jorden og ærter med hjem
De mindste børn sover ude i barnevognen jeg har 2 barnevognen. Når de bliver omkring 2 år eller
når man er ældre end de to mindste sover de inde i gæstesenge😊

Kurser:
Jeg er uddannet PGA (Pædagogisk assistent)
Uddannelse har jeg har taget i min fritid, ved siden af mit arbejde som dagpleje.
Jeg har haft rigeligt meget glæde af PGA, som dagplejer 😊
Jeg har grundkursus fra dagplejen.
Kost og ernæring.
Førstehjælp hver andet år.

Carl Kock kursus.

Forældre samarbejde:
Det har stor betydning for mig og ikke mindst for børnene, at forældresamarbejde er godt, det
bliver det, ved at vi er åben.
overfor hinanden og spørge ind til de ting som kommer hen af vejen.
Børn mærker hvordan de voksne har det, derfor er det vigtig vi får en god dialog, det giver børn
tryghed når vi viser dem at vi har styr på tingene sammen.

Lidt om mig:
Jeg er født oktober 1960
Jeg kommer fra Ærø, en lille ø som ligger i det sydfynsk øhav.
Jeg har kendt min mand siden 1979
Vi har 2 børn vores søn i 1981 og vores datter 1986
Vi har 2 børnebørn William fra 2012 og Lukas fra 2015
Vi er en familie som elsker naturen og at rejse.

