Hej, jeg hedder Julia,
Jeg er nyeste medlem af dagplejegruppen grankoglerne i Dronninglund.
Jeg bor på et lille nedlagt landbrug mellem Aså og Dronninglund, sammen med min mand Kasper og vores
datter Olivia fra 2016. I huset har vi også 2 søde og nysgerrige katte, som naturligvis vil være lukket væk/
ude når børnene er hos mig. Jeg har tidligere haft en butikskarriere som helserådgiver, hvor jeg har været
vant til at have mange bolde i luften, sætte service i højsædet, og yde omsorg for andre. Hvilket jeg vil tage
med mig videre, i mit nye job som dagplejer. Derudover er jeg meget kreativ, og det vil jeg naturligvis også
fører med videre til børnene.
Jeg ønsker at give mine dagplejebørn, en hverdag fyldt med omsorg og tryghed, men stadig med udviklende
udfordringer. Her er der plads til masser af motoriske udfoldelser, udelege, sang, dans og hygge-stunder
med bøger. Jeg har indrettet et værelse til leg og hygge, men børnene er velkomne i det meste af huset.
Udenfor har vi en fin legeplads med gynger, legehus, rutchebane og snart også sandkasse. Da vi bor på
landet, vil her også være rig mulighed for at tage på små gåture, og hilse på naboernes heste og køer. Med
forældrenes tilladelse, har vi også mulighed for at cykle, på lidt længere småture med vores ladcykel.
Gennem barnets dagplejetid, vil der blive øvet forskellige daglige gøremål såsom: borddækning, tøj af og
på, drikke/spise selv, lettere madlavning og mange andre ting, så barnet bliver mere og mere selvhjulpet og
får en god sproglig forståelse og udvikling i mange forskellige situationer.
Hos mig vil børnene få en sund og varieret kost, hvor der som minimum er varm mad til middag 1 gang om
ugen. Jeg vil bestræbe mig på at inddrage forældre så meget som muligt i børnenes dag hos mig, for
eksempel ved at dele billeder af, hvad vi laver, og fortælle kort hvordan dagen er gået ved afhentning. Vi
har i øvrigt masser af plads til at børnenes barnevogn kan stå her permanent eller blot transporteres frem
og tilbage før og efter weekenderne.
I gruppen grankoglerne mødes vi til heldags legestue i dronninglund, hvor børnene på kryds og tværs kan
lære hinanden og de andre dagplejere at kende, så det også bliver mere trygt at komme i gæste-pleje, når
det er nødvendigt.
Det vil være mig en ære at tage godt hånd om jeres barn
- Julia

