DAGPLEJE PROFIL
Lidt om mig: Jeg hedder Susanne Svane og bor på Byholmvej 23 i Helsinge. Jeg er
født i 1959, er gift med Ole. Vi har 2 voksne børn som er flyttet hjemmefra. Og så har
vi et lille barnebarn. Jeg har været dagplejer siden 1. okt. 1992. Jeg har tidligere
arbejdet både i vuggestue, og børnehave. Jeg er uddannet sygehjælper på
Rigshospitalet, hvor jeg bla. har arbejdet på børneafdelingen.
Mine åbningstider:
Mandag- Torsdag 6.30-16.15
Fredag
6.30-15.30
En dag hos mig kan se sådan ud:
6.30-9.00 Jeg modtager børnene.
6.45-8.00 Morgenmad for de børn der ikke har spist hjemmefra.
8.30-9.00 Formiddagsmad.
9.00-11/11.30 Forskellige aktiviteter, f.eks. sang, dans, rytmik, bage, læse bøger,
spille spil, tegne, besøge kollegaer, tage på tur, lege i haven.
11/11.30 Frokost
12/12.30-? Middagslur
15-15.45 Eftermiddagsmad
Jeg er i en legestuegruppe med 4 kollegaer. Vi går i legestue 1 gang om ugen.
Børnene afleveres og hentes i legestuen.
I legestuegruppen samarbejder vi med Kgs. Gave Vuggestue, om læreplaner som
indeholder 4 temaer:
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer.
Jeg lægger stor vægt på:
At børnene har tid til at leg, det udvikler deres fantasi og styrker deres sociale
relationer til de andre børn.
At komme ud næsten hver dag, uanset vejret.
At give børnene en tryg og rolig hverdag, hvor der er tid til fordybelse og hvor de får
små udfordringer, der er med til at udvikle dem, både sprogligt, motorisk og socialt.
Et godt forældresamarbejde, med god dialog omkring barnet. Det giver både
forældrene og mig en tryghed.
Jeg kan godt lide at tage på ture med børnene. Nogle af de udflugtsmål jeg tager til:
Naturlegepladsen i Høbjerg Hegn
Slotsparken i Hillerød
VP torvets legeplads
Gadekæret og fodre ænder

Valby Hegn
Hjem til kollegaer
Gæstehuset.
Jeg er så heldig at have en el-cykel. Den har vi stor glæde af. Den har betydet at vi
kan komme på tur, til steder vi ikke har kunnet komme før.
Jeg har gennem min tid som dagplejer, været på mange kurser bla.
Grundkursus for dagplejere
Personlig udvikling
Børn og natur
Sprog og motorik
Førstehjælp
For tidlig fødte børn
Børn og Sorg
Udsatte og sårbare børn og unge
Inklusion
Jeg kan kontaktes på tlf. nr. 21446298
Hvis I ønsker at besøge dagplejen, skal I kontakte dagplejekonsulent Helle Hansen på
72497663.

