
 
 
Velkommen I dagplejen hos 
Christina Kaspersen 
Fårdrupvej 25 
4200  Slagelse 
 
Hej 
Jeg hedder Christina og er 
dagplejer i Slagelse Kommune. 
Jeg har været dagplejer siden den 1. oktober 2004. Jeg bor i Fårdrup, som ligger imellem 
Slagelse og Skælskør. Jeg arbejder sammen med dagplejerne fra Slots Bjergby 
Jeg er gift med Jesper. Sammen har vi drengene Frederik og Victor. 
  
Jeg er med i et fagligt netværk, som hedder "børn og natur". Det betyder, at jeg sammen med 
børnene arbejder meget i og med naturen, hvor vi bl.a. finder små dyr, besøger får, heste og køer 
mm. 
Planter, blomster og andet, finder vi rundt omkring i naturen. 
Jeg bor i nogle meget skønne omgivelser tæt på en lille skov og grønne arealer.  
 
Jeg bor på en gård, hvor der er rig mulighed for at boltre sig på legepladsen og i vores plantage 

med ca. 12.000 juletræer. Vi har høns og katte, som bor i stalden. 
Udover dette er vi meget kreative, synger, danser, læser bøger og 
hvad fantasien ellers finder på. 
  
Hver 14. dag er vi i heldags-legestuen i Slots Bjergby. Legestuen 
ligger på Levehjemmet, som er en del af plejehjemmet. På 
plejehjemmet besøger vi, og underholder de ældre borgere til fælles 
glæde. 
Vi er 5 dagplejere i gruppen, som alle møder op med børnene hver 
gang. Her planlægger vi forskellige aktiviter. Børnene har mulighed 
for at være sammen med andre børn og voksne i de timer 
sammenkomsten varer. 

Dette giver også større tryghed for børnene, når de skal i gæstedagpleje, da de har været 
sammen med os flere gange. 
  
Vi synger i Slots Bjergby Kirke 8 gange om foråret og 8 gange om efteråret. Børnene nyder det, 
de lærer mange sange, og det er genkendeligt for dem. 
  
I min dagpleje lægger jeg stor vægt på at styrke børnenes personlighed, sociale kompetencer, 
sprog, krop og bevægelse. Samt der er trygge og hyggelig rammer for jeres barn. 

Jeg vil glæde mig til at tage imod jeres barn.  
  
Vi ses. 
Kærlig hilsen 
Christina Kaspersen. 
Mobil.: 20865794 
 


