Velkommen
til min dagpleje
Pernille Søgaard
Østergade 45
6230 Rødekro
Tlf.: 20615999

Lidt om mig
Jeg er født i 1992. Jeg bor sammen med min forlovede, Jimmy. Vi har
sammen to sønner, samt Jimmys datter der fast er
hos os hver 2. weekend derudover kommer hun ofte forbi og siger hej.
Jeg er uddannet industri slagter.
Min fritid bruger jeg på, at være kreativ og være sammen med min
familie, hvor vi bruger meget tid udenfor.

Mit hjem
Dyr: en kat.
Røg: ingen røg.

Hverdagen hos mig
Det er vigtigt for mig, at give børnene tryghed og nærvær. Jeg vil gøre mit bedste for at hvert
enkelt barn trives og udvikles både sprogligt, motorisk og socialt. Vi vil bruge meget af tiden
udenfor, hvor vi vil gå på legepladsen og gå ture.
Jeg er meget kreativ, og vil lave kreative ting med børnene. Vi vil læse og synge sange. Vi vil gå i
legestue en gang i ugen i borgerhuset ved hallen med de andre dagplejere.
Hos mig har I mulighed for at lade overtøj blive på jeres barns plads i
garderoben. I har også mulighed for at lade jeres barnevogn stå i weekenden, i carporten hvis I
ønsker dette.

Kost
Vi spiser til formiddag, middag og eftermiddag. Hvor vi vil få frugt, grønsager, brød, rugbrød,
vand og mælk.

Forældresamarbejde
For mig er det utroligt vigtigt, at der er en god dialog mellem forældrene og mig. Hvis der er
noget jeg skal tage ekstra hensyn til, skal I endelig sige til. Det kan være alt fra spise/sove vaner
til allergi. Jeg vil gøre alt i min magt for at jeres barn skal føle sig hjemme og føle sig tryg, det er
samtidig også meget vigtigt, at I føler jer trygge. Hvis I har nogen spørgsmål eller tvivl omkring
noget, så er I hjerteligt velkommen til at spørge.

På gensyn i min dagpleje
- Pernille

