
                               

Hej, jeg hedder Christa Maria Hall og jeg er dagplejer i Slagelse Kommune, det har jeg været siden 

februar 2001. Jeg bor i Slotsbjergby, en lille by der ligger et par km fra Slagelse. (mod Skælskør) 

Jeg er Naturdagplejer og her hos mig ligger jeg stor vægt på at være ude og nyde alle de muligheder der 

er i naturen, i alt slags vejr. Vi tumler, kravler, løber og hopper i vandpytter. Vi planter blomster, jordbær 

mm og følger de små spirer. Vi finder små dyr, og kigger lidt på dem før vi lukker dem ud igen. Vi er 

nysgerrige og skaber glæde ved at bevæge os. 

Vi er fem dagplejere i Slotsbjergbygruppen, og vi er i legestue hver 14. dag. Her planlægger vi forskellige 

aktiviteter bla. Sansebanen, vi maler og tegner og vi synger og danser. Det er også her vi holder fastelavn 

og julehygger. Legestuen ligger på Levehjemmet i Slotsbjergby, og derfor er vi så heldige at vi også har 

fælles hygge/aktiviteter med de ældre beboere. Her styrker vi vores sociale færdigheder ved at være 

sammen i en større gruppe.  Børnene lærer de andre børn og dagplejere at kende, så hvis man skulle 

komme ud i gæstepleje har man set hinanden før, og så er det hele lidt tryggere. 

Otte gange om foråret og otte gange om efteråret går vi til musik oppe i kirken. Der kommer en dame og 

synger sammen med os. Det er de samme sange/sanglege der går igen fra gang til gang. Det nyder 

børnene, så er det genkendeligt og de oplever glæde/succes ved at kunne synge og være med. Det 

styrker deres selvtillid og de får mod på at blive en del af gruppen. Børnenes alsidige personlighed bliver 

styrket her, de tør udfolde sig selv og bliver styrket i deres sprogudvikling. 

Jeg bestræber mig på at skabe trygge hverdagsrammer for børnene, styrke dem til en god personlig 

udvikling og skabe et godt og hyggeligt børnemiljø. Jeg vil inspirere børnene til både fri leg og planlagte 

aktiviteter. Jeg giver børnene tryghed og omsorg, anerkendelse og en masse gode succesoplevelser. 

Jeg ser frem til at hilse på jer      (mit tlf.nr er 23413999)                  

 

                                                                             

 

 


