Gæstedagplejer
Velkommen til min gæstedagpleje
Jeg er født i 1959, og jeg har tre drenge, som er født
i 1980 og 1985.
Jeg har været dagplejer siden 1995.
Min fritid bruger jeg på mine børnebørn, sport og
naturen.

Lise Boisen
Højtoft 8
6230 Rødekro
Tlf.: 21 84 08 60
E-mail: Lboi@aabenraa.dk

Jeg har ingen dyr i mit hjem, og det er røgfrit.

Hverdagen hos mig
Jeg lægger stor vægt på at skabe trygge rammer for børnene og jeg elsker at være ude sammen med dem
og opleve naturen og de forskellige årstider. Jeg har skov, sø og en sportsplads tæt på.
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan.
Når jeres barn skal i gæstepleje hos mig skal I medbringe: Skiftetøj, bleer, sutter, nusseklude o. lign.
Jeg har sovevogne, madrasser, weekendsenge samt dyner og sengetøj. Ønsker I, at jeres barn skal sove i
egen barnevogn, er I velkommen til at tage denne med.
Jeg vil rigtig gerne have, at I har lidt tid til aflevering den første gang jeres barn kommer hos mig. Jeg har
brug for at vide, hvis der er særlige hensyn, jeg skal tage i forhold til jeres barn. Ligeledes vil jeg gerne
have jeres telefonnr., hvis jeg skulle få brug for at kontakte jer.
I er meget velkomne til at besøge mig, før jeg skal have jeres barn i gæstedagpleje. I kan ringe til mig på
telefon 21 84 08 60, så kan vi aftale et tidspunkt.
Jeg besøger løbende legestuerne i Rødekro, således børnene lærer mig at kende og hvis det er muligt, vil
jeg besøge den dagplejer, som jeg skal have børn fra i gæstedagpleje og dagplejeren kan besøge mig med
børnene.
Min tilsynsførende dagplejekonsulent er Kirsten T. Hansen.
Har I spørgsmål eller er i tvivl om noget, håber jeg at I vil kontakte mig.
Jeg glæder mig til at tage imod jer og jeres barn

På gensyn i min gæstedagpleje

