Velkommen til Inges
økologiske dagpleje

Kirkebjerg 9A, 4572 Nørre Asmindrup

Hej!
Jeg hedder Inge Landbo og er en årgang 1961. Jeg bor på
Kirkebjerg 9A, 4572 Nørre Asmindrup – tæt ved
stationen.
Da jeg for længe siden gik ud af skolen begyndte jeg at arbejde
som pædagogmedhjælper i børnehaven i Nørre Asmindrup. I
1991 blev jeg så ansat som dagplejer, og har stort set arbejdet
som dagplejer lige siden. Både alene i eget hjem, i stordagpleje
med en kollega og som ”flyver” rundt i kommunen, hvor min
funktion var at hjælpe og aflaste kollegaer.

I dag passer jeg igen børn i eget hjem og det er meget vigtigt for
mig at give jeres barn en tryg, varm og kærlig hverdag, hvor man
er rigtig glad for at være.

Min dagpleje er økologisk, hvilke betyder, at alt kost børnene får
tilbudt hos mig, vil være økologisk.

I foråret 2017, startede jeg på et uddannelsesforløb kaldet
”NUSSA”, hvilke står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk
Struktureret Social Aktivitet, og er et lege- og udviklingsbaseret
børnegruppe program, som har fokus på at øge barnets
følelsesmæssige og sociale kompetencer. Så vi leger meget og har
masser af god energi og opmærksomt nærvær med i legen.
Det er ligeledes vigtigt for mig, at give børnene aldersvarende og
udviklende udfordringer, som kan ruste dem til deres videre færd
ud i livet, her tænker jeg bl.a. også på børnehavelivet.
Jeg vil yde masser af omsorg for jeres barn, for det er meget
vigtigt at i som forældre føler jer trygge her hos mig.
Jeg er både ude og inde med børnene – men holder meget af at
være ude med børnene, for naturen giver en masse dejlige
sanseoplevelser.

Vi deltager i de forskellige arrangementer som der er i dagplejen,
f.eks. legestuer, teater, jule - og fastelavns arrangement, samt
besøg hos andre dagplejere.

I er altid velkommen til at kontakte mig for yderlig information på
tlf. 51305565

venlige hilsner
Inge 

