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Lidt om mig selv.
Jeg hedder Lisbeth Gaarde, er født i
1971. Jeg er gift med Jens, vi her 2
børn. Niels Christian som er født i
2000 og Marie Louise som er født i
2003
I mit hjem ryger vi ikke. Vi har en
kat som er både inde og ude,
og et akvarium med fisk.

Billede taget sommer 2019

Jeg har en dejlig stor terrasse, hvor der er mulighed for at
køre på blandt andet motorcykler eller lege i sandkassen.
Indenfor er der legetøj i stuen, herudover er vi i bryggerset,
gangen og køkken alrummet.
I min Fritid:
Er jeg formand for De grønne spejdere i Nykøbing, jeg er
også selv aktiv spejder på ture og lejre.
Jeg er med i bestyrelsen for ADHD-foreningen, lokalafdeling
Vestsjælland, hvilket gør at jeg har en stor viden om børn
med ADHD og lignende vanskeligheder, herigennem har jeg
lært om pædagogik som gavner disse børn og kan bruge den i
mit arbejde som dagplejer.

Det er vigtigt for mig
At Jeres barn er tryg her hos mig, dette ser jeg ved at barnet
spiser godt, sover godt og er glad.
Vi ikke har travlt, der er tid og ro til, at vi når tingene i
børnenes tempo.

Dagligdagen hos mig.
Vi spiser brød og frugt ved 9 tiden.
Hver formiddag er vi ude i naturen – hvis vejret tillader det.
Middags mad spises ved 11 tiden,
hvorefter vi børster tænder (mest leg og sjov - gælder ikke for
en rigtig børstning af tænderne) og synger ved bordet.
Alle har mulighed for en middagslur eller hvile
Brød og frugt spises ved
14:30 tiden
Hvis vejret er godt er vi
ude igen om
eftermiddagen.

Aktiviteter:
Vi arbejder ud fra pædagogiske Læreplaner, hvor vi udvikler
barnet i Personlige og Sociale kompetencer, arbejder med
Sprog, Krop og Bevægelse, Naturen og Kulturelle værdier.
Vi går tit en tur op på nabo gården og ser på høns, sidder på
traktor og hvad der eller kan være.
En gang om ugen er vi i heldagslegestue, i giraffen, i
Nykøbing sammen med andre dagplejere fra team Nord. Der
leger, klipper og klister vi. Nogle gange laver vi varm mad.
Vi tager ud og besøger de andre dagplejere, eller de kommer
på besøg her.
Vi markere højtiderne, ved at slå katten af tønden og danse
om juletræ. Ved juletid lever vi også små overraskelser.
Jeg fejrer børnenes fødselsdag, hvor I er velkomne til at
medbringe noget. Jeg er også åben for at komme og fejre den
hos Jer.
Udover ovenstående, arbejder jeg ud fra et åbent og ærligt
samarbejde, til glæde for os alle.
Med venlig hilsen

Lisbeth Gaarde

