Dagplejens Profil
Dagplejerens navn og adresse:
Christina Holst Thomsen, Langager 20, Søndersø
Hvem er jeg?

Jeg hedder Christina Thomsen.
Jeg er født i 1974 , gift med Viggo, og
sammen har vi 2 børn Lucas (2000) og
Freja (2001).
Vi har også katten Eddie…
Jeg er uddannet gartner og har arbejdet
på gartneri i mange år...
Bor på dejligt nedlagt landbrug i
udkanten af Søndersø. Vi har en stor skøn
naturgrund som ligger beskyttet fra
trafikeret vej.

Mine Værdier:

Synger, læser og danser næsten hver dag,
da jeg synes, det er vigtigt for børnene, og
de synes det er sjovt!
Er ude så meget som muligt. Besøger alle
naboens heste flittigt, fodrer dem og ser
hvor de bor.
Har en ladcykel og bruger den så meget
som muligt.

Personlige
egenskaber:

Jeg elsker børn og møder alle med samme
åbenhed og respekt.
Er meget imødekommende og
omsorgsfuld.
Jeg stiler efter et godt samarbejde mellem
forældre og dagplejer.

I vil opleve, at
jeg brænder
for:

Dans og musik (vi spiller også selv musik)
Spille fodbold, kaste med bolde og gå på
line. Lave baner på madrasser og puder
og grine meget…
Gå tur på vores gade og besøge naboernes
heste, påfugle, katte og måske side på en
traktor..
Gå på udflugt i vores egen eventyrmark
med madpakker.
Se og lytte til naturens fugle, se deres
redekasser og samle alt det spændende
naturen tilbyder og måske bruge det
kreativt!

Mine
omgivelser:

Jeg har en separat længe, hvor der er egen
indgang med garderobe til børnene. Hertil
vores eget spise/alrum, badeværelse og
legeværelse.
Jeg har en dejlig lukket gårdhave med
scootere, løbecykler, bolde og sandkasse.
Vores kat Eddie vil børnene kun møde
udenfor.
Vores hjem er både røgfrit og
allergivenligt

Særlige indsats

Er der børn der har særlige behov, tager jeg
sammen med min pædagog hånd om det.

områder eller
viden

