Jeg hedder Nina Svendsen og jeg er en årgang 1958 og har været dagplejer siden 1997.
Personligt er jeg positiv, glad, kompetent, kreativ og impulsiv.

Jeg bor på Østre alle sammen med en lille hund og en kat. Haven består mest af græs, så der er masser af
tumleplads til børn.

Indendørs bruger jeg køkken/alrum til børnene, med et godt læringsmiljø, men stadig hvor der er plads til
fælles lege og arealer hvor det enkelte barn kan fordybe sig i alderssvarende leg alene.

Jeg er med i en netværksgruppe som hedder “rummelighed og inklusion”, som er en viden omkring sensitive
børn og børn med særligt behov.

Jeg har deltaget i en del kurser i årenes løb med gode input og læring som Jeres barn får glæde af.

I 2017 var jeg på et 5 dages kursus/uddannelse i det gode læringsmiljø i dagplejen ,meget spændende
dage hvor jeg blev meget inspireret og stadig arbejder med.
Jeg bestræber mig på at give børnene

Trygge og sociale rammer i dagligdagen

Tid til rummelighed, leg, læring, selvhjulpne,
anerkendelse og tid til fordybelse.

Vi går gerne tur om formiddagen ,der er en del

sti områder vi bruger meget og så er der en stor
legeplads.Vi snakker meget under gåturen om
det vi ser.

Fælles lege, læring, læsning, sang, motorik,
hører med til dagen.

Børnene deltager i dagens gøremål. Rydde op,

dække bord, vaske hænder , osv. De vil jo gerne
hvis blot de får lov.

Fælles hygge med andre børn og kollegaer,

ture arrangeret af dagplejen er nogle af de ting
der sker i løbet af året.

Når tiden nærmere sig børnehaven, tager vi

gerne på besøg og snakker meget med barnet
om denne nye verden.

Jeg håber med denne beskrivelse at give et lille indblik i vores hverdag.
Det er vigtigt med et godt samarbejde og god kommunikation mellem forældre og dagplejer,
personligt har jeg altid tid til en snak omkring Jeres barn.

