Hej
Mit navn er Laila Olsen, er født i 1967 og har været dagplejer i Annisse-nord
siden 1999.
Jeg er gift og har to hjemmeboende børn.
Jeg bor for enden af Granvej i et meget naturskønt område. Vi har å, marker og
en lille skov som nærmeste nabo. Vi bruger naturen rigtig meget, og oplever de
forskellige årstider og ændringer der sker omkring os.
Min dagplejegruppe er tilmeldt friluftrådet grønne mærkningsordning
GRØNNE SPIRER.
En grøn spirer er en naturdagplejer, som:
- sætter udeliv lidt højere
- kommer ud hver dag
- introducerer børnene for emnet ”FRA JORD TIL
BORD”
- bruger naturen som en rød tråd i hverdagens
arbejde.
Natur og dyr hører sammen. I vores familie har vi flere dyr. For tiden har vi 1
hund, 2 katte, 4 kaniner, 6 høns og 3 grise. Hver dag går vi en lille tur rundt og
hilser på dyrene, og mine dagplejebørn er med til at fodre høns og kaniner.
Jeg lægger stor vægt på den tætte kontakt til det enkelte barn. I hverdagen
tilbyder jeg børnene små aktiviteter, som passer til børnenes alder og
udviklingstrin. I min dagpleje er der tid til leg, hygge, sjov, fordybelse og

læring. omsorg og nærvær er en selvfølge.
Jeg tilbyder sund og varieret kost og følger Gribskov kommunes kostpolitik.
Minimum en gang om ugen er vi i heldagslegestue i vores dejlig legestue på
Bjørnehøjskolen. Der lærer børnene at være del af en større gruppe børn, og får
mulighed for at danne venskaber på tværs af legestuegruppen.
jeg lægger stor vægt på at have en åben og ærlig dialog med jer forældre, så i
trygt kan aflevere jeres barn hos mig.
Hvis i er interesseret i at komme se hvad vi går og laver her i min dagpleje, eller
hvis i vil høre mere om hvad det vil sige at være spirer dagplejer, så er i meget
velkommen til at ringe til mig, så vi sammen kan finde en tid som passer.
Hilsen og jeg håber vi ses
Laila Olsen
Granvej 48, Annisse-nord
tlf. 29463401
email: LLOLS@gribskov.dk

