
 

Adresse: Rolstrupparken, 7900 Nykøbing. 

Dyr: Hund                                                                                              
Livet i min dagpleje byder på: En tryg og rolig hverdag, hvor tingene altid foregår 

på børnenes præmisser. I min hverdag kommer omsorg og nærvær altid i første 

prioritet. Jeg lægger stor vægt på at få skabt den “gode opstart“ for hver enkelt 

barn. Børn er forskellige og skal mødes forskelligt, derfor tager jeg altid afsæt ud fra 

dets enkelt barns forudsætninger.  Jeg har en hverdag som er bygget op på forudsi-

gelighed og genkendelighed. Når man kommer i mit hjem bliver man mødt af en 

rolig og rar stemning. Jeg kan godt lide at synge sammen med børnene. Kreativitet 

er en stor del af hverdagen hos mig.  Jeg forsøger så meget som muligt at inddrage 

nærmiljøet omkring os. Derfor er vi ofte på ture ud af huset. Det kan fx være en 

gåture rundt i byen, besøge legepladsen, fordre ænder, eller på udkig efter store 

maskiner som arbejder rundt om i byen. Ofte kan det være sammen med en af de 

andre dagplejere fra byen.  

Hvilke Rammer kan jeg tilbyde dit barn? Jeg bor i et dejligt lyst og moderne hus, 

hvor der er godt med plads. Den består bl.a. af en stor køkkenalrum som børnene 

opholder sig i og hvor alle måltider indtages. Derudover er der et skøn legeværelse, 

som er indrettet i børnehøjde med både legekøkken, sofa og en masse forskelligt 

legetøj. Her er der rig mulighed til både leg og fordybelse. I entreen har hvert barn 

deres eget garderobeplads. Fra køkkenet er der direkte adgang til en stor lukket 

have, som både rummer græsareal samt en stor terrasse. I haven er der en nedgra-

vet trampolin samt en sandkasse. Lige ved siden af vores hus er der en legeplads. 

Hvor vi kan benytte både gynger, rutchebane samt legehus. Hvis vejret ikke arter sig 

til at være ude i, har vi en stor garage som vi kan tumle i.  

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være:  For mig er det vigtig med en tæt 

og åben forældresamarbejde, som bygger på gensidighed. Jeg ligger vægt på ærlig-

hed og at der hver dag er plads til dialog omkring barnets dag. Det er vigtig at både 

børn og forældre føler sig trygge og velkomne i mit hjem. 
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