Velkommen
til min dagpleje
Randi Sandberg Bossen
Nørrevang 14
6230 Rødekro
Tlf.: 28 30 15 42

Lidt om mig
Mit navn er Randi (1991), jeg bor i Rødekro med
min mand Steffen (1988), og vores 3 fælles børn,
Emil (2015), Vibe (2016) og Lærke (2020).
Jeg er udlært bygningsmaler i 2011, og har stort
set arbejdet i det fag lige siden.
I min fritid løber og cykler jeg. Som menneske er
jeg meget social.

Mit hjem
Dyr: Ingen dyr.
Røg: Jeg ryger ikke, og mit hjem er helt røgfrit.

Jeg har et stort, rumligt og lyst hjem. Jeg bor for enden af en stille og rolig vej.
Indenfor har jeg et legeværelse, hvor vi f.eks. kan tumle, læse, lege, slappe af, bare
slippe fantasien løs.
Udenfor har jeg et område med fliser og græs, hvor vi kan lege i sand, køre på scooter, få
grønne finger og lege lige hvad vi finder på.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:


Grundkursus dagplejer

Hverdagen hos mig
En hverdag hos mig, kan være meget forskelligt fra dag til dag.
Men lege sjove lege i legeværelset, leg i haven, gå en tur, besøg hos
kollegaerne, så børnene kan lære hinanden at kende på kryds og tværs,
tegne, male, læse historier, synge, danse osv. - vil i hvert
fald meget ofte foregå i min hverdag.
Jeg lytter til børnene, har de en god og kreativ leg, som vi skal lege, gør vi det.
Vi har alle godt af frisk luft, så børnene kommer ud hverdag.
Om vi så bare leger ude i haven, finder en bondemand og besøger, går hen til rideskolen.
Så skal vi nok finde på noget sjovt. 😊
Jeg vil gå meget op i at børnene bliver selvstændige. Så vi kommer f.eks. til at øve meget,
at de selv kan tage deres overtøj af og på.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig
dialog imellem os voksne.
Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordinger, som jeg skal tage
hensyn til eller skal arbejde med.
Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak
omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Randi Sandberg Bossen

