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Info Om mig 

Jeg er gift og vi har sammen en 

datter som ikke bor hjemme 

mere  

Det gør vores 2 meget 

velopdragne hunde til gengæld 

men de er aldrig sammen med 

børnene. 

Vi bor i et hus som ligger på en 

stor grund. Her er god plads til 

udfoldelser. 

 

Hvad kan jeg tilbyde netop jeres barn. 

En stille og rolig hverdag med trygge rammer, hvor alle børn er unikke og indgår i 

et fællesskab hvor der er plads til at alle bliver hørt og set så de får lov til at 

udvikle sig i det tempo som passer dem. 

Her vil jeres barn opleve genkendelighed og gentagelser en tydelig voksen som er 

omsorgsfuld , tålmodig , lyttende. Som guider og vejleder jeres barn ind i 

fællesskabet så det føler sig værdifuldt. 

Som rollemodel vil jeg gå foran for at motivere og inspirer jeres barn til leg og 

læring. 

Jeg vil gå ved siden af for at støtte og guide jeres barn når det bevæger sig ud på 

usikker grund. 

Og ikke mindst give barnet stor anerkendelse for at vise mod og lyst til at 

udforske tingene. 

Jeg har mulighed for faglig sparring med mine 2 pædagoger. 

    

 

    

 

  

 

  

 

 

 

   

  

 

Praktiske oplysninger. 

Vi går i heldags legestue en gang om ugen i vores lokaler på 

Dalmose skole. 

Her får jeres barn mulighed for at møde andre børn end dem de ellers er sammen 

med til hverdag, samt andre dagplejere. Dette er en fordel hvis jeres barn skal i 

gæstedagpleje. 

I legestuen laver vi forskellige aktiviteter bla. Holder vi fastelavn, forældrekaffe / 

bedsteforældre kaffe. 

Dagplejedag  

Vi har brobygning med Dalmose 

Daginstitiuion. 

Vi besøger børnehaven, ca. hver 2. måned. Dette betyder at jeres barn vil lære 

omgivelserne i børnehaven at kende.  

Desuden holder vi juletræsfest med Atkærcentret. En hyggelig tilbagevendende 

tradition. 

Jeg har været på kursus i               

” børn med særlige behov” 

Jeg er med i netværksgruppen ”børn med særlige behov” hvor jeg har mulighed 

for at udveksle erfaringer med andre i samme netværk.  

Jeg har førstehjælps kursus hvor vi kommer på opfølgnings 

kursus. 

 

 

 

Et godt 

forældresamarbejde 

med fokus på jeres barn. 


