Hej
Jeg hedder Dorthe Skak er 44 år.
Jeg har arbejdet som dagplejer i 11 år, og elsker mit job.
Jeg bor sammen med Casper og vi har 3 hjemmeboende børn.
Vi bor på Bygmarksvej i et dejligt stort hus med stor have, og udsigt til marker. I
vores familie elsker vi dyr, og har gennem årene haft katte, kaniner og en hund.
I min dagplejegruppe er vi alle naturdagplejer og tilmeldt Friluftrådets grønne
mærknings ordning Grønne Spire. At være Grøn Spire betyder, at vi sætter ude liv lidt
højere, og kommer ud hver dag, og bruger naturen i al slags vejr.
Naturen er fyldt med udfordringer, og er i mine øjne den bedste legeplads, der findes.
Sanserne, motorikken og nysgerrigheden stimuleres hos børnene, og ved at opholde
sig ude, får børnene et naturligt kendskab til årstiderne.
Det indebære også, at vi i haven har aktiviteter som at sætte frø , og plante om
foråret. Vi observere, hvordan planterne vokser, for til sidst at høste og spise vores
afgrøder.
Jeg ligger vægt på, at lære børnene, at vise respekt overfor naturen, respekt for andres
og egne grænser.
Jeg arbejder for at give børnene den bedst mulige ballast med videre i livet. Dvs. Jeg
hjælper børnene ved at stimulere deres mindre stærke sider, og ved at give plads og
støtte til at udvikle deres stærke sider endnu mere.

Der serveres en sund og varieret kost i henhold til Gribskov kommunes kostpolitik.
Jeg ligger vægt på, at gøre børnene selvhjulpen i forhold til deres alder.
I min dagpleje er åbenhed og ærlighed en selvfølge.
Jeg vil meget gerne fortælle mere om hvad vi går og laver her i min dagpleje. Hvis
dette skulle have din interesse, så er du meget velkommen til at ringe til mig eller
komme og besøge mig. Blot beder jeg dig ringe først.
Mange hilsener fra og jeg håber at vi ses
Dorthe Skak
Bygmarksvej 1, Annisse-nord
Tlf. 51 55 54 51
Email: DASKA@gribskov.dk

