Dagplejens Profil
Dagplejerens navn og adresse: Conny Bebe Hansen
Hvem er jeg?

Jeg er født i 1956. - Er gift med Hans Aage.
Vi har 4 børn, som nu er voksne og er
flyttet hjemme fra.
Jeg har været ansat som dagplejer siden
1985, og har deltaget i alle de kurser, som
kommunen gennem tiden har tilbudt
dagplejerne.

Mine Værdier:

Jeg forsøger at skabe et almindeligt hjem,
med hjemlige omgivelser, hvor børnene
kan få en tryg og rolig dagligdag.
Jeg tilstræber at vi kommer lidt ud i haven
hver dag, for at udvikle børnenes motorik
med de forskellige legeredskaber.
Vi synger og læser hver dag, og vi lærer
nogle sanglege. Snakker om farver og dyr,
og de ting, som vi støder på i hverdagen.

Personlige
egenskaber:

Jeg er imødekommende og udadvendt.
Jeg tager dagen stille og roligt og har den
fornødne tålmodighed, som de
forskelligartede børn kræver.

I vil opleve, at
jeg brænder
for:

At vi er fælles om måltiderne, og giver
børnene en sund og varieret kost.
At vi er fælles om bordet og lærer
børnene at der hygger man sig også
sammen.
Tager tid til at lære børnene, at de selv
skal tage overtøj af og på, når de skal ud
og lege, så de også er klar til det, inden de
skal videre i børnehaven.

Mine
omgivelser:

Jeg bor i et parcelhus på 160
kvadratmeter, midt i Søndersø by.
Jeg har indrettet et legeværelse med
direkte udgang til haven. Hele baghaven
er indhegnet, så der er god plads at røre
sig på.
I haven her jeg sandkasse, legehus
gyngestativ, samt forskellige løse
legeredskaber.
Tillige bor jeg tæt på et grønt område,
hvor vi af og til går tur til legepladsen.

En gang om måneden går jeg med i den
Særlige
indsatsområder kommunale heldagslegestue, hvor børnene
lærer hvordan en børnehave fungerer.
eller viden
Jeg går også af og til på besøg i de andre
børnehaver – alt afhængig af, hvor ”mine”

børn skal hen efter dagplejen. Så kan de få
et indtryk af, hvad det er for en børnehave
de skal starte i på et senere tidspunkt.
Går af og til på biblioteket sammen med
børnene og låner bøger med hjem, som vi
så læser i og snakker om.
Jeg er opmærksom på barnets sproglige og
motoriske udvikling, og snakker med
forældrene om det, hvis der er behov for
yderligere støtte fra talepædagog eller
ergoterapeut.

