Velkommen
til dagplejen

_________________________________________________________________

Ved Louise Gulbæk Kristensen

Jeg hedder Louise Gulbæk Kristensen og er fra årgang 1990. Jeg bor i et hus
på Kornblomstvej sammen med min kæreste Jesper, vores to børn Noah fra 2014 og Rosa fra
2017 og vores hund Bailey. Vi er begge røgfrie.
Jeg er uddannet idrætspædagog i 2014 og er i februar 2017 blevet ansat som kommunal dagplejer.
I min dagpleje ligger jeg vægt på at børnene skal være i en fysisk-, psykisk- og social balance. Dette
vil jeg stræbe efter ved at vejlede og styrke jeres barn gennem leg og omsorg. Udeliv, bevægelse,
genkendelighed og efterligning er store fokuspunkter i hverdagen hos mig, da jeg mener at det er
gennem leg og bevægelse børnene i alderen 0-3 år lærer og udvikler sig. Jeg tænker meget over
barnets nærmeste udviklingszone, så jeg kan tilpasse mine aktiviteter netop til jeres barn. Jeg kan
godt lide at følge årets gang når det gælder mine aktivitet, det gør at børnene får en forståelse af
omverdenen, tid og traditioner. Jeg gør brug af den styrkende pædagogiske læreplan til at
tilrettelægge de emner jeg arbejder med. Som person er jeg anerkende, rumlig og rolig i mit

arbejde med børnene og tænker altid på barnets bedste. Derudover knuselsker jeg bare de lækre
unger
De fysiske rammer er delt op i min private bolig og tilhørende anneks hvor dagplejen opholder sig
det vil sige at annekset er indrettet kun til børnene som inviterer til god leg og læring i
børnehøjde. Her er der både køkken, bad, garderobe og et kæmpe legerum. Udenfor er der
træterrasse med en sandkasse og en en stor græsplæne.

Jeg vægter forældresamarbejde rigtig højt og vil gøre mit bedste til at netop jeres barn får en god
og tryg start på livet inden børnehavenstart.
Hvis i har yderligere spørgsmål eller interesseret i en plads hos mig er i velkommen til at kontakte
min tilsynførende pædagog Birgitte Augustesen på 99 45 58 14
Håber vi ses
Med venlig hilsen
Louise

