Velkommen i dagpleje hos Birgitte Schwartz Jørgensen.
Jeg er født i 1977 og bor på Slotsgade 104 i et dejligt stort hus, med stor have og legeplads til børnene.
Jeg er gift med Frank Jørgensen, som arbejder i Dr. lund Sparekasse.
Vi har 3 børn: Josefine fra 2000, Laura fra 2004, Mikkel fra 2007. Vi bruger meget af vores fritid i den lokale
idrætsforening med både fodbold og håndbold.
Vores hjem er 100 % røgfrit.
Jeg har været kommunal dagplejer siden 2006. Jeg har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper og i
2003 blev jeg uddannet social- og sundhedshjælper.
Da muligheden for at blive dagplejer bød sig, var jeg ikke i tvivl om, at det var det jeg ville. Jeg nyder
arbejdet med de små børn, det er livsbekræftende og hver dag er fuld af gode stunder.
Jeg vægter en stille, rolig og genkendelig dag for børnene. En hverdag hvor børnene inddrages i de
forskellige ting. Vi bager tit, laver varm mad, og børnene hjælper også til med borddækning mm. Det er
ligeledes vigtigt for mig at børnene føler tryghed, omsorg og nærvær, så derfor planlægger vi dagene ud fra
børnenes behov.
Vi tilbringer meget tid ude, hvor vi leger i haven, vi leger i sandkassen, rutsjer og kører på scootere. Vi nyder
også at tage på ture ud i naturen til skov, strand, sø og til de forskellige legepladser i byen.
Vi synger, danser og læser meget. Vi besøger gerne vores dejlige bibliotek for at låne bøger og lege. Af og til
finder vi maling, lim, saks og papir frem og er kreative. Det er mest noget vi gør i legestuen sammen med de
andre ” Krudtugler ”
Vi er i legestue med gruppen en gang om ugen. I sommerhalvåret er vi primært på tur ude i det fri og i
vinterhalvåret holder vi heldags legestue i vores legestuelokaler ” Huset ” Fredensgade 3, Dr. Lund.
Ferie og fridage planlægges i god tid, og der er altid tilbud om gæstepleje.
Hilsen Birgitte.

