
 

 

Jeg hedder Lotte Hansen og er en  

årgang 1963. 

Bor Signesvej 13, tlf 26180957 

Jeg har været dagplejer siden 1994 og er 

utrolig glad for mit job. 

Er gift med Søren og har to voksne  

sønner og fem skønne børnebørn, samt 

en lille puddelhund. 

 

Jeg har et dejligt hus med stor have, 

hvor børnene har rig mulighed for at 

lege og udfolde sig. 

Jeg synes børn skal have en rolig og tryg 

hverdag, hvor det er vigtig at man er 

nærværende og giver plads til det 

enkelte barns forskelligheder. Jeg giver 

mange knus og kram.  

 

Jeg har fokus på de daglige rutiner, da 

genkendelighed er vigtigt. Børnene 

hjælper til med at dække bord og rydde op efter sig, de lærer at vente på tur, jeg hjælper børnene til at blive 

selvhjulpne og håber gennem et godt forældresamarbejde at vi kan udvikle børnene til nogen sociale og 

kompetente børn. Et godt forældresamarbejde er også godt for dit barns trivsel.  

 

Børnene skal have lov til at lege, da de også udvikles gennem leg. Vi synger, danser og læser bøger. 

Jeg er med i en netværksgruppe der hedder det kreative univers, som omhandler musik og kreative 

aktiviteter, vi bruger også gerne naturen til kreativ udfoldelser.  

Jeg går i heldagslegestue hver 14 dag, hvor vi er sammen med andre børn og dagplejere. Går til musik ca 10 

gange om året i Slagelse musikskole.  

For mig er det vigtigt at holde traditionerne i hævd, så vi holder fødselsdage, jul, påske, fastelavn osv  

Vi laver trivselskemaer i samarbejde med vores pædagoger og hvis det er muligt besøger vi børnehaven inde 

barnet skal starte der. 

 

Jeg lægger vægt på et åbent og ærligt samarbejde mellem mig og jer som forældre. Det er vigtigt i er trygge 

ved at aflevere jeres guldklump hos mig.  

Jeg holder forældrekaffe to gange om året, hvor i har mulighed for at snakke og hygge med de andre 

forældre.  

 
 

 


