
 

Adresse:  Magnolievej, 7900 Nykøbing Mors  

Livet i min dagpleje byder på: 

Børn og voksne skal føle sig velkomne i min dagpleje. Jeg prioriterer hver dag at 

snakke og lege meget med børnene, og desuden kan vi rigtig godt li´ at synge og 

læse i bøger. Alle har brug for at blive set og mødt. Det giver den basale tryg-

hed, som jeg mener, er så vigtig for at trives. Når der er brug for mere plads til 

fysisk udfoldelse, bruger vi dels min have, men også ofte legepladsen. Legeplad-

sen ligger på nabogrunden, hvor der er gynger, rutsjebane, skov, grønt område . 

Der skal hver dag være plads til leg og fordybelse, så derfor tager vi ofte dagen 

som den kommer. Vi planlægger dagen ud fra vejr og vind, og hvad jeg fornem-

mer børnene har lyst til. Nogle gange har jeg selvfølgelig også noget på pro-

grammet; - en lille ny udfordring eller oplevelse.  

Hvilke Rammer kan jeg tilbyde dit barn?  

Jeg har et dejligt køkken hvor vi spiser alle vores måltider. Derfor er der god 

plads til både at spise og lege, samtidig med at der er direkte adgang til legevæ-

relset. Udendørs har jeg et flisebelagt område, hvor der er mulighed for at køre 

på scooter mv., og hvor der også er adgang til en sandkasse. Desuden er der en 

stor græsplæne, med skråning, som vi bruger meget året rundt.  

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være:  

Den daglige dialog om barnets ve og vel er et vigtigt udgangspunkt for, at jeg 

imødekommer barnets behov på bedste vis. Hvordan barnet har sovet og spist 

inden det møder i dagplejen, er vigtige pejlemærker for mig. Jeg vil møde foræl-

drene med åbenhed og respekt for, at vi kan have forskellige holdninger og vær-

dier. Jeg er sikker på, at vi finder en fælles forståelse med udgangspunkt i bar-

nets trivsel.  

Jonna Pedersen 
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