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Jeg glæder mig til at møde jer og jeres børn.

Et varmt og trygt hjem, hvor der
arbejdes med anerkendende
pædagogik og hvor alle er velkomne.

for, for at udvikle sig optimalt.

Velkommen

Natur -og musikdagplejer

Mit navn er Lene Worm. Jeg bor

Jeg blev naturdagplejer i 2009 og

i Asnæs sammen med min

musikdagplejer i 2016. Jeg søgte om

mand Henrik og vores hund

naturdagpleje, da jeg synes, at naturen er et

Valde.

perfekt frirum for udvikling og stimulering af

Jeg er uddannet pædagogisk

børns sanser og motoriske udvikling.

assistent og specialisere mig i

Jeg har indrettet min have, så den indbyder til

musik og natur.

leg og hygge. Der er blandt andet en pilehytte

Jeg er meget stolt og glad for

og sandkasse.

mit arbejde som dagplejer, da

Jeg søgte om musikdagpleje, da jeg bruger

jeg synes, at det er spændende

meget tid på at synge med børnene og bruge

at følge -og stimulere børnenes

sange med fagter. Man bliver i godt humør af

udvikling og sanser. I dagplejen

musik og alle kan deltage. Der bliver skabt en

hos mig, får børnene en tryg og

fælles hygge, tryghed og glæde, når vi synger

god hverdag, der fungerer

og danser. Her bliver børnenes udvikling og

harmonisk og struktureret, som

sanser ligeledes stimuleret.

jeg mener, at børn har brug

Samarbejde
Jeg går meget ind for samarbejde og mener, at
dette er en vigtig del af arbejdet som dagplejer.
Jeg deltager, derfor i legestue med børnene den
ene uge og går i hallen, den anden uge, hvor
andre dagplejere også kommer. Vi kan også finde
på at besøge hinanden på kryds og tværs,
dagplejerne imellem, for at børnene kan få mest
muligt ud af hinanden.
Jeg mener, at en god dialog med forældrene er det
bedste udgangspunkt for et godt samarbejde, da
dette også vil være vigtigt, for at dit barn får den
bedste tid. Jeg håber derfor, at i altid vil komme til
mig, så jeg ved jeres tanker og følelser, hvis noget
skal ændres eller fortsætte som det er.
I mit hjem, har vi nogle retningslinjer, som måske
er forskellige fra jeres, derfor er det vigtigt, at vi
snakker om tingene.

