Majbritt Kristensen
Dagplejer i Nykøbing

Velkommen i min dagpleje🍀
Jeg hedder Majbritt og er fra 1976. Jeg er
uddannet pædagogisk assistent og har siden
2008 arbejdet med børn fra 0-6 år. Jeg har
arbejdet i forskellige daginstitutioner, både
vuggestue og børnehave og elsker nu at være
dagplejer i eget hjem. Jeg er stort familie
menneske og elsker at bruge det meste af
min fritid med familie og venner. Jeg nyder
mange gode timer i den dejlige natur
omkring os, gerne gående eller på cykel. Jeg
er en meget rummelig, forstående og kærlig
person, som yder det bedste jeg kan for, at
mennesker omkring mig har det godt
Vi bor Klintevej 16, centralt i Nykøbing by.
Et dejligt stort hus med masser af plads til
dagplejen både ude og inde. En lukket baghave med plads til god motorisk leg og
udfoldelse, hygge og leg med vand og sand.

Familien❤️
Min familie vil blive en hel naturlig del af jeres
barns tid i dagplejen.
Min mand Ole arbejder ved Kaj Larsen vvs i
Nykøbing. I kan være heldige at møde Ole om
morgenen og om eftermiddagen

Vi har 4 børn som er fra ’98, ’11, ’05 og ’01
(de 3 er hjemmeboende) De alle arbejder eller
går i skole, men når de har muligheden, så
elsker de alle at være en del af dagplejen, så I
vil tit være heldige at møde dem i
hverdagen😊

Legestuen Giraffen
Vi går en dag om ugen i heldagslegestue. Her
lærer børnene at begå sig i større sociale
sammenhæng og skabe nye venskaber på
kryds og vænne sig til andre dagplejere og
forældre.

Naturen i højsædet
Vi elsker at bruge naturen og gerne
hver dag uanset vejret. Vi bruger meget
haven og udforsker den nære tætte
natur, men vi går også tit tur til skov,
havn og strand og tager længere ture på
vores ladcykel.

Sang, musik og
motorik

Vi bruger dagligt vores krop og
sanser og udvikler os igennem leg.
Vi hører musik og danser sammen,
synger rigtig meget og laver musik
og “larm” sammen i fællesskab. Vi
er også tilknyttet et musiknetværk
som vi mødes med og blandt andet
går vi ture til plejehjemmet hvor vi
synger sammen med de ældre. Vi
bygger tit motorik baner både ude
og inde så vi kan udfordre og
udvikle vores krop.

Traditioner
Vi har mange traditioner og fejre
altid fødselsdag, fastelavn, påske,
jul osv. Tit i fællesskab med
legestuegruppen, men vi har også
selv vores små traditioner hjemme.

Vi er helt tosset med bøger. Vi elsker at læse og har altid
bøger fremme. Vi læser højt, kigger billeder, snakker om
billederne og udvikler vores sprog og indlæring.

Tryg hverdag
Selvom vi laver en masse ting i vores hverdag og har fokus på leg og læring og den
pædagogiske læreplan, så er det stadig vigtigt, at vi bare griner, fjoller og har det sjovt, men
endnu vigtigere, at hvert enkelt barn føler sig tryg og værdsat og en del af fællesskabet. Jeg
sørger for, at der altid vil være plads til det enkelte barns behov i gruppen. Vi indretter os
altid efter hvad gruppen og det enkelte barn kan magte på dagen. Derfor er åbenhed,
ærlighed og samarbejdet imellem mig og jer forældre utrolig vigtigt, da I kender jeres barn
bedst og jeg meget bedre kan gøre det bedste for jeres barn, hvis I er ærlige at åbne over for
hvad der sker omkring barnet feks omkring mad, søvn og almindelig trivsel og det går
selvfølgelig begge veje, at jeg trygt kan fortælle jer om jeres barns trivsel og udvikling i
dagplejen❤️

Ved spørgsmål så er I altid
velkommen til at ringe
Åbningstider:
Man-tors 6:30-16:15 / Fredag 6:30-15:30
Mobil: 21 66 67 06
Håber vi ses😊

