Dagplejer, der skaber liv og glæde samt giver dit barn en
god start - hver dag.

Janne d’Andrade
Vænget 2
3200 Helsinge
Mobil nr: 20682646
E-mail: Jadan@gribskov.dk

Mit navn er Janne d'Andrade, født i 1970. Jeg er gift med Bo, hvilket jeg har været siden 1997.
Jeg har en datter fra 1994, der er flyttet hjemmefra. Har ingen husdyr og mit hjem er 100 %
røgfrit. Jeg bor centralt i Helsinge bymidte.

Jeg har været ansat som dagplejer siden 1999, med et afbræk fra 2014-2017. Her læste jeg til
pædagog og arbejdede i denne periode i en vuggestue. I april 2017 vendte jeg tilbage til dagplejen.
igen.

Jeg er en person med stor energi og et godt humør. Der vil gøre alt for, at hvert barn får den
omsorg og tryghed, der er afgørende for barnets trivsel. Det er vigtigt for mig, at arbejde i et
inspirerende og godt arbejdsmiljø. Herved tænker jeg på, at mit hjem er indbydende, trygt, roligt
og rart at være i både for børn og voksne. Desuden er det vigtigt for mig, at der er et godt og
åbent forældre samarbejde. Jeg vil hver dag viderebringe dagens hændelser og aktiviteter, så I
som forældre ved hvordan dagen er gået med jeres barn. Til dette bruger jeg også børne-intra,
hvor jeg lægger billeder op, af de forskellige ting og sager som vi laver.

Jeg mødes med mine kollegaer enten når vi går ture ud i det blå, eller tager på cykeltur på
Christiania cyklen. Vi besøger også hinanden i vores hjem eller i vores haver. Turene kan også gå ud
i skoven, hvor vi går på opdagelse efter forskellige dyr eller leger på naturlegepladsen, samt
løber/kravler op og ned ad bakkerne.

Jeg går i legestuen 1. gang om ugen, sammen med min dagpleje gruppe. Desuden besøger jeg vores
gæstehus en gang imellem, så børnene er trygge ved huset og kender personalet, når de skal
passes der.
Hos mig behøver man ikke, at medbringe barnevogn, dyne og sele, da jeg har krybber med alt
tilbehør til alle børn.

En dag kan se sådan ud:
6:45-8:00

Morgenmad

8:30-9:00

Formiddagsbrød og frugt

9:00-11:00

Vi leger, tager på ture, går på besøg og arbejder med
læreplanstemaer

11:00-12:00 Frokost, hvor jeg sørger for sund og varieret kost. Her
bliver der selvfølgelig taget hensyn til børn med allergi
og særlige behov.
12:00-15:00 Middagslur
15:00-15:30 Eftermiddagsbrød og frugt
15:30-

Fri leg og afhentning af børn

I øjeblikket ser mine åbningstider sådan ud:
Mandag:

6:45-16:30

Tirsdag

6:45-16:30

Onsdag

6:45-16:30

Torsdag

6:45-16:30

Fredag

6:30-15:30

Jeg har alle relevante kurser og temadage som dagplejen har tilbudt.
Jeg er DGI dagplejer
Jeg er uddannet pædagog

I er til en hver tid velkommen til at kontakte mig på ovenstående telefon nr., hvis I har spørgsmål
eller andet, som I mangler svar på.

Hvis I ønsker at besøge dagplejen, skal I kontakte dagplejekonsulent Helle Hansen på 72497663.

