Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta:

Nina
Robenhagen
Dagplejer i
Rosmus.

Adresse: Kalkv ærksvej 2, 8444
Balle
Tlf.: 61 66 87 38
Dyr: katte, ænder, høns og
kaniner
Røg: Ikke ryger
Erfaring: dagplejer siden maj
2019

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Nina Robenhagen, og jeg bor sammen med min mand
og 3 børn (fra 2011, 2014, 2015) i Rosmus.
Jeg bor i et dejligt ældre hus, med en skøn stor hav e (3300 kv m), hv or
der v irkelig er mulighed for at udforske naturen. Vi er meget glade for
dyr, og har derfor både høns, ænder, kaniner, katte og en enkelt
hamster. I hav en er der også gynger, sandkasse, legehus og andet
som v i han lege og hygge os med.

En dag i dagplejen

Vi er ude stort set alle dag, hv is v ejret tillader det. Vi foder og kigger
på dyr, v ander blomster og leger i sandkassen. Børne hjælper med
at så i højbedene, og for mulighed få en fornemmelse af naturen og
det at hjælpe til med praktisk arbejde.
Derudov er tager v i ofte tager v i på tur, enten med barnev ogn eller
ladcykel, til skov en eller blot for at plukke blomster og snakke om
årstidens v ejr.
Udover det skønne udeliv, elsker v i også at v ære kreativ e. Vi maler,
lav er perler, tegner osv . så ofte som muligt, og v i følger årets gang
med jul, fastelav n osv .
Jeg underv iser i småbørnsgymnastik, i den lokale gymnastikforening,
og jeg elsker derfor at v ære aktiv med børnene. Vi bygger
motorikbaner, lav er sanglege og tumler, så børnene for brugt hele
kroppen og styrket motorikken.
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Kost

Kosten i dagplejen er sund og v arieret, og primær økologisk.
Der bliv er serv eret
Morgenmad, grød, hav regryn
Formiddagsmad: frugt og brød
Frokost: kan v ariere mellem v arm og kold mad
Eftermiddagsmad; frugt og brød
I kosten benytter jeg mig af egne grønsager og bager
derudov er gerne eget brød.

Åbningstider:
Man.-tors.: kl. 06:45-16:30
Fre.: kl. 06:45-15:45
De nævnte tider er
vejledende og kan evt.
ændres.

Dagplejens beliggenhed gør at vi har mulighed for at
benytte os at den nærliggende skov, hvor vi tager på
opdagelse, lytter til fugle og nyder skovens dyreliv.
Derudover benytter vi ofte vores ladcykel, som vil elsker
at tage på udflugt i, så vi kan kigge på heste,
sommerfugle of andet spændende i naturen.

Værdier

Jeg lægger stor v ægt på
at skabe nærv ær og
tryghed for det enkle barn.
Det er v igtigt for mig at der
er tid og rum til hv ert enkelt
barn, så barnet har trygge
rammer til at udv ikle sig i.

Legestuen

Jeg besøger jævnligt den
lokale legestue, så børnene
møder de andre børn og
dagplejer i området.
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