
 

Adresse:  Emilievej, 7900 Nykøbing Mors  

Dyr: Ingen 

Livet i min dagpleje byder på:   

Hver morgen modtager jeg jeres børn med nærvær, øjenkontakt og glæde. I hverda-
gen hos mig bliver børnene mødt af trygge rammer og en rytme med genkendelighed i 
et hjemligt miljø. Jeg skaber en hverdag for børnene med plads til leg, læring og ople-
velser. 
Som dagplejer betyder det meget for mig at være positiv, omsorgsfuld og nærværen-
de, og jeg vægter højt at skabe en tryg hverdag for børnene med megen glæde, smil 
og latter. Jeg bruger hverdagen til tålmodigt at guide børnene til at blive selvhjulpne, 
så børnene føler sig værdifulde og får et godt selvværd. Mættende og lærerige målti-
der er også en vigtig del af hverdagen i form af varierende mad og drikke af god kvali-
tet. 
 
Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn?   
Indenfor i mit hus bruger vi legeværelse, køkken og stue til at være og lege i. Legetøjet 
er fordelt i forskellige emne-kasser, såsom Lego, bondegård og dyr, biler, dukker, pus-
lespil, mad-legetøj, dukkehus m.m. Vi finder stor glæde i at synge fagtesange og bør-
nene nyder vores dialoger om de bøger vi i fællesskab læser. 
 
Klædt på til årstiden bruger vi naturen til mange udfoldelser og udfordringer. Naturen 
er et godt sted at lege og fordybe sig, og vi bruger den flittigt både i vores have og i 
nærområdet. Til stor glæde for børnene cykler vi ofte ud i nærområdet, hvor vi udfor-
sker både skov, strand, legepladser, kulturelle steder og begivenheder. 
 

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være:  

Igennem tillid, åbenhed, god dialog og gensidig respekt samarbejder vi om at give je-

res barn den bedst mulige forudsætning for at have en god tid i dagplejen. Et godt 

samarbejde mellem os smitter af på børnene og gør dem trygge ved at blive afleveret 

og skaber grobund for en god dag i dagplejen. 

Anna-Marie (Mie) Timmers 
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