
Adresse: Skolegade, 7900 Nykøbing. Midtby 

Dyr: skildpadde og kaniner.  
 

Livet i min dagpleje byder på:  Mine værdier i dagplejen bygger på nærvær, om-

sorg, tryghed samt et hjemligt miljø.  Oprindeligt er jeg uddannet kok, derfor er 

det vigtigt for mig, at kunne give børnene en sund og varieret kost.                        

At kunne give børnene mulighed for at være med i køkkenet er noget jeg sætter 

stor pris på. Børnene er med bage, lave saft, frugtgrød mm. Derudover ligger jeg 

også stort vægt på den kreative del. Ofte har jeg små kreative ting i gang med 

børnene. Såsom små maleprojekter eller små kreative projekter af de ting, vi fin-

der i naturen, når vi er på tur. Det er vigtigt for mig, at børnene får mulighed for 

at sanse sig gennem sin dag. Derfor har jeg fokus på, at børnene får muligheden 

for at bevæge sig i naturen. At de får vagt deres sanser til live ved bl.a. små san-

seaktiviteter. Og allervigtigst bare være i nuet sammen med børnene og give 

dem den tryghed, omsorg og nærvær de hver især har brugt for.  

Jeg har desuden erfaring og viden inden for præmatur samt tvillinger. 

 

Hvilke Rammer kan jeg tilbyde dit barn? I mit hus får børnene lov til at være i 

hjertet af huset.  Køkkenet og stuen er ud i et, og i stuen er der en dejlig stor le-

gekrog med masser af legetøj. Her er masser af plads til at boltre sig på.           

Udenfor har jeg en skøn lukket have. Til den hører der en stor flisebelagt område 

til, hvor der er masser af plads til både løbecykler, scooter, gåvogne mm.  I haven 

er der også en sandkasse, en rutsjebane, gynger, legehus samt trampolin.  Bør-

nene sover altid i tørvejr da vores terrasse er overdækket.  

Idet jeg bor i midtbyen, er der ikke langt til hverken legeplads, strand eller til 

skov.  

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være: Jeg anser det enkelte barns 

behov, tryghed og omsorg som det vigtigste hos mig. Derfor er et godt forældre-

samarbejde noget jeg vægter højt. Et godt forældresamarbejde bygger på, at der 

er plads til hverdagens dialog, at der er plads til åbenhed og ærlighed, og hvor 

der er en gensidig respekt mellem hinanden.                         

 

 

DAGPLEJER I NYKØBING MIDTBY 

Navn: Anne Overgaard Malmdorf Larsen 


