
 
Adresse:  Lyngbjergvej , 7900 Nykøbing  

Dyr Hund 

Livet i min dagpleje byder på: 

Jeg tager udgangspunkt i den børnegruppe, jeg har. Jeg vægter, at hvert 

enkelte barn skal føle sig tryg og tilpas i hverdagen. Det betyder meget for 

mig, at der er plads til alle børn med hver deres forskellighed. Jeg  former 

dagen efter børnenes behov, dvs. har børnene  brug for en stille dag, eller 

hvis børnene kan klare en dag med fuld fart på, så er det det vi gør. Jeg til-

stræber at lære børnene at begå sig socialt, sprogligt og motorisk. Fx ved at 

tage hensyn til hinanden, vente på tur, synge, læse og tage tøj af og på. Vi er 

stort set ude hver dag, enten i vores have eller rundt på tur i nærområdet. 

Indimellem er vi på en længere tur i ladcyklen, hvor vi kan tage i teater, bibli-

otek eller i blomsterparken. Jeg har særlig viden og erfaring med præmature 

børn. 

Hvilke Rammer kan jeg tilbyde dit barn?  

Jeg har god plads til børnene med adgang fra køkkenet til legeværelset. 

Udendørs er der sandkasse, gynger og et flisebelagt område, hvor man kan 

køre på scootere . Jeg har et grønt område, hvor der er mulighed for at ”slå 

græs”.  I gangen har jeg en tavle, hvorpå jeg skriver, hvad vi laver, og hvad 

der optager børnene nu og her. 

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være:  

Det er vigtigt for mig at vi har en daglig tæt  og positiv dialog omkring børne-

ne, ligesom åbenhed og respekt er en vigtig del af vores samarbejde. Herved 

er jeg godt rustet til at være med til at skabe en god dag for børnene Der er 

ikke noget som er for småt eller for stort til at  blive italesat fx. Hvordan har 

barnet sovet, spist eller store ændringer i barnets liv.  

Dorthe Dam 
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