Dagplejer i Rask Mølle
Inger Nordvig
Adresse: Kalhavevej 22, Rask Mølle

Født:

30. november 1957

Ansat: 4. august 2008
Dyr:
Røg:

Ikke ryger.
Har brændeovn

Livet i min dagpleje byder på

Jeg bor på en mindre ejendom med en stor gårdsplads, og det nyder vi
dagligt godt af. Derfor er det vigtigt at børnene har godt og praktisk
udetøj/sko med til al slags vejr.
Indenfor er der et legeværelse, men derudover er en del af min stue
også legeplads og ligeså køkkenet, så der er god plads at boltre sig på.
Hverdagen bliver tilrettelagt efter børnegruppens alder og behov. For det
meste er vi hjemme, men jeg deltager i halv og heldagslegestue, og
indimellem mødes jeg med kollegaer.
Dagligdagen: Noget af det jeg foretager mig med børnene er at synge –
danse-læse-tegne-høre musik. Så laver jeg kreative ting, specielt til
højtider som jul, fastelavn og påske, passende til børnenes alder.
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For mig er det vigtigste at børnene er glade, og en del af fællesskabet og
derfor er nøgleordet TRYGHED i min dagpleje (Trygge og glade børn
giver glade forældre) Deres første år uden for hjemmet, skulle gerne
være noget de husker som noget positivt.
Et godt forældresamarbejde er også noget jeg vægter højt og tillid til
hinanden er derfor vigtigt. Så kom og sig det, hvis jeg gør noget som
undrer jer..
Praktiske ting: Jeg stiller en barnevogn med tilbehør til rådighed, men i er
selvfølgelig velkommen til at medbringe jeres egen.
Uddannelse: Jeg har deltaget på AMU kurser gennem dagplejen i bl.a.
Grundkursus – læreplaner forældresamarbejde – for tidlig fødte – leg
med sprog – madkursus..
Status: Gift med Henrik
Børn: 4 børn, 1 barnebarn og en sød hankat (Bisse) ☺

Jeg håber vi ses i min dagpleje.

Ønske om plads hos mig skal ske via Pladsanvisningen,
Jytte Jensen, tlf. 79 75 52 49, telefontid: 12.30 – 15.00,
Fredag 9.00 – 12.00
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