Dagplejens Profil
Dagplejerens navn og adresse: Line Kristensen, Odensevej 60, 5471 Søndersø.
Hvem er jeg?

Mit navn er Line Kristensen, jeg er årgang 81
,er gift med Kristian. Sammen har vi 3 børn,
Mathilde fra 2004, Viktor fra 2008 og Albert
fra 2014.
Jeg er udannet social og sundhedsassistent.
Har været dagplejer siden feb. 2007.

Mine Værdier:

Jeg bestræber mig på at møde alle børn på en
anerkendende, positiv og imødekommende
måde.
Det er meget vigtigt for mig, at de børn jeg har
i dagpleje, føler sig glade og trygge, derfor
lægger jeg meget vægt på tryghed og omsorgmed en masse kærlighed…..
Leg og bevægelse både inde og ude, nyder vi i
stor stil.
Jeg lægger også vægt på godt samarbejde til
forældrene..

Personlige
egenskaber:

Jeg er imødekommende, kærlig, udadvendt
god til at se børnenes behov. Elsker at lege
med børnene, både inde og ude.

n

I vil opleve, at
jeg brænder for:

Jeg brænder specielt for at børnene oplever
tryghed og nærvær i min dagpleje. Jeg elsker
at gå i haven og på legepladsen, hvor vi
udforsker motorikken og sanserne.
Nyder også en stille stund med en bog Hvor
vi bruger dialogisk læsning, vi synger rigtig
meget da det er med til at fremme sproget i
høj grad.
Elsker at se børnene være kreative i deres leg,
og være en del af det.

Mine
omgivelser:

Jeg bor i en gammel istandsat
muremestervilla. Jeg har ikke et decideret
legerum, men vi er i køkkenalrum og gang,
hvilket fungere super.. Ude har jeg en dejlig
lukket have, med storset alt i legeredskaber.
Gynger, rutsjebaner, vippe ,sandkasse og
legehus.

Særlige
indsatsområder
eller viden

Jeg har en viden og en kæmpe interesse for det
sproglige. Har genmmengået et kursus forløb
med høre hæmmet børn og børn med ci/
høreapparat.
Jeg er meget opmærksom på at det enkelte
barn har det godt og føler sig tryg, i den tid
barnet er hos mig.
Lille sødt citat.
” Små hjerter kan også føle store ting”

