Velkommen i Mariannes kommunale dagpleje.
Jeg hedder Marianne Muhlig Nexø, jeg er årgang 79` og bor på Verdisvej 17 i
Brønderslev sammen med min mand Allan og vores 3 børn. Emilie fra august 2009,
Sofie fra marts 2012 og Alma fra november 2014. Vi har også en hund, Sille.
Jeg blev uddannet pædagog i 2005 og har en efteruddannelse i neuropsykologi og
neuropædagogik og har arbejdet i vuggestue, samt på døgninstitution for børn med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
I februar 2018 blev jeg ansat som kommunal dagplejer i Brønderslev. Det er et
arbejde som jeg finder meget meningsfuldt, spændende og livsbekræftende.
Hverdagen hos mig er struktureret og forudsigelig, så børnene oplever
genkendelighed, og jeg værdsætter omsorg, tryghed og fællesskab højt. Jeg har stor
fokus på, at det enkelte barn er i god trivsel, hvilke er fundamentet for læring og
udvikling. Jeg forholder mig altid reflekterende i forhold til barnet og min egen
pædagogiske praksis og jeg vægter forældresamarbejdet højt og sætter stor pris på
åbenhed og ærlighed.
Jeg holder af udelivet og forsøger hver dag at komme ud og lege med børnene enten
i haven, hvor der er nedgravet trampolin, legehus, sandkasse m.m. eller gå eller
cykle på tur til en legeplads i nærområdet.
Jeg er DGI dagplejer og leg og bevægelse fylder dermed en stor del af hverdagen.
Jeg oplever at børnene føler stor glæde og begejstring ved at blive stimuleret og
udfordret sansemotorisk i et trygt læringsmiljø. Og jeg veksler mellem planlagte
aktiviteter f.eks. motorikbane og sanglege og fri leg. Udelivet bidrager også til
stimulering af alle sanser og er et fantastisk sted for motorisk udvikling.
Jeg er i gruppen Hønsegården, hvor vi er 7 dagplejere. Vi mødes i legestue og til
gymnastik på Søndergade skole. Derudover går eller cykler jeg også på tur med
andre dagplejere. Dette giver børnene mulighed for at danne relationer til andre
børn og voksne og være en del af et større fællesskab.
Hvis du har lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Brønderslev
kommune dagpleje.
Mvh. Marianne

