Velkommen i MaiBritt’s Kommunale dagpleje.
Hej jeg hedder MaiBritt Andersen. Jeg er født i 1977, og bor sammen med min mand Flemming,
min søn Alexander og vores hund Malik. Vi har boet i Brønderslev siden januar 2005. Jeg er
uddannet social og sundhedsassistent, og gør meget brug af min uddannelse i min hverdag her i
dagplejen. Jeg er glad og smilende og elsker mit arbejde med de små børn.
Jeg synes det er vigtigt at hverdagen er præget af tryghed, hygge og leg. Jeg tænker meget læring
i alle de ting vi gør, og prøver at se børnene på det niveau de er. På den måde kan jeg hele tiden
øge og styrke allerede eksisterende færdigheder, men også lære dem nye, med henblik på
læreplaner og børnenes almene udvikling.
Jeg arbejder meget med motorik og er lige blevet certificeret DGI dagplejer. Jeg laver en aktivitets
plan ca. 6 måneder frem, hvor vi hver måned har et fokusområde som vi så laver lege/bevægelse
ud fra. Jeg er selv meget kreativ, derfor laver vi også mange kreative projekter fx fingermaling,
tegne, klistre, madlavning, bagning mm. Herudover arbejder jeg meget ud fra læreplanstemaerne,
for på den måde at komme hele vejen omkring barnets udvikling.
En gang om ugen har vi en fast maddag, hvor vi laver varm mad, her deltager alle børn, og hjælper
fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i Claus Meyers madglæde, men låner også div. opskrifter på
biblioteket. Børnene er med til at bestemme hvad vi skal have at spise, og de er med ude at handle
ind. Vi bruger laminerede billeder til de ting vi skal købe, på den måde sætter vi sprog og billeder
sammen og børnene kan visuelt se hvad vi skal købe og på den måde hjælpe med at finde
varerne.
Jeg benytter mig også meget af de tilbud vi har her i kommunen, vi bruger biblioteket og deltager i
de alderssvarende arrangementer de holder. Vi bruger Hedelund samt skoven v. Grindsted
plantage.
Så har jeg min egen ladcykel. Den giver en kæmpe frihed til at komme omkring og besøge steder
vi ellers har svært ved at komme til på gåben. Vi besøger ofte rideskolen og Klovborg i Ø.B får
også vores besøg. Men selvom det er dejligt og hurtigt med cyklen, så går vi også mange ture. Så
børnene lærer at begå sig i trafikken, samt man kan lige stoppe op og kigge på fx en snegl på
vejen mm.
Så har vi nogle traditioner som vi prøver at fastholde bl.a. en tur ud til dådyrene hvor vi samler ting
til juledekorationer, juletur til Aalborg, besøg i Zoo, besøg på Nordsømuseet, dagplejernes dag,
jordbær plukning, Brønderslev marked, bamsedag på biblioteket mm.
Vi har mulighed for at komme til gymnastik 1 gang om ugen på søndergadeskole sammen med
alle de andre dagplejer og børn i Hønsegården. Herudover går vi i Heldagslegestue hver 14 dag, i
Hedelundsgade.
Mit mål er at alle børn skal føle sig en del af fællesskabet, at de bliver set og hørt for den som de
er. At de udvikler både deres sociale men også personlige kompetencer, så de er klar til at komme
i børnehave når den tid kommer.
Håber dette har vagt Jeres interesse, I er velkomne til at kontakte min pædagog Janni Ladefoged
hvis I har lyst til et forbesøg.
På gensyn
MaiBritt

