Velkommen i Dagplejen !
Larsensvej 3 3230 Græsted
30704741
mail: kasan@gribskov.dk
Jeg hedder Karina Sandberg, jeg er fra 1964 ,
Jeg har været Dagplejer
siden 1989, og nyder at passe børn.
Jeg har selv 3 voksne børn.
Jeg bor i hus med have, midt i Græsted by,
sammen med min kæreste Stefan, vores hund Nala.
I Dagplejen arbejder vi med lærerplaner, og har en kostpolitik.
Vi bruger meget tid på at synge, og læser meget. Vi hygger med puslespil. Vi
danser til børnemusik. Og har sjove cd'er med rytmik.
Vi har mange dejlige legeting i haven, scooter, dukkevogne, små cykler,
sandkasse, gynger og meget mere. Jeg er glad for at være ude, og det er en del
af vores hverdag, børn elsker at boltre sig ude i det fri.
Vi går ture og besøger kollegaer, og får besøg her.
Jeg har en Christiania cykel, som vi bruger til ture til skoven,
og små ture i vores nærområde.

Vi går i legestue en dag om ugen, hvor vi er hele dagen. Vi hygger, og lærer at
være sammen med andre børn og voksne. Vi bruger tid på traditioner.
Julehygge, maler, limer, påske hygge, slå katten af tønden og meget mere.
En gang om året tager dagplejerne samlet på en stor tur til fx. Bondegårde eller
zoo og på flere småture.
Hver anden onsdag, går vi på besøg i vuggestue eller børnehave. Vi
samarbejder med institutionen, og har en fælles legeplan for vores besøg, vi
tænker også læreplan ind i den.

Mine kurser:
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•
•
•
•
•
•

Førstehjælp
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Forældre i dagplejen
Børn og natur
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Børns Udtryksformer 0-5 årige
Kommunikation
Motorik og sprog – udvikling og stimulering
Grundkursus for Dagplejere
Ipad kursus
DGI Certificeret

Hvis I ønsker at besøge en dagplejer, skal I kontakte dagplejekonsulent Stine Lindberg
72496796

