
NAVN: Conny Nielsen 
 

ADRESSE: Møllevangen 25 
4281 Gørlev 
 

ÅBNINGSTIDER: (dag for dag) Mandag  06.15 - 16.00 
Tirsdag    06.15 - 16.00 
Onsdag    06.15 - 16.00 
Torsdag   06.15 - 15.45 
Fredag     06.15 - 15.30 

RØG: (ryges der i hjemmet og af hvem) Nej 
 

DYR: (er der dyr i hjemmet – ude eller inde – og 
eventuelt hvilke dyr) 

Nej 
 

ØKOLOGI: (serveres der økologiske madvarer i 
hjemmet – og i hvor høj grad) 

Hvis I er en økologisk familie, er vi åbne overfor 
økologi i dagplejen. Vi er altid sunde og fornuftige i 
vores kostvaner. 

HVEM MØDER MAN I HJEMMET: 
(ægtefælle/samlever, børn eller andre) 

Måske møder man Søren, der bor her. Tidligere 
dagpleje Marianne kane komme forbi og min mor 
”mormor” er her også af og til. Mine egne børn og 
børnebørn kommer også forbi ind i mellem. 

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER I ARBEJDET MED 
BØRNENE I HVERDAGEN: (hvilke aktiviteter 
gennemfører du sammen med børnene, og hvilke 
holder du særligt meget af) 

Arbejder efter principperne i Grønne Spirer og er 
derfor rigtig meget udendørs. 
Vi går ture – i legestue, til gymnastik og musik. Vi får 
besøg af, og går på besøg hos andre dagplejere. 
Leger ude og inde – synger og danser. 
Når vi går tur bruger vi stierne, og går gerne forbi 
Gørlev Sø, og kaster sten i søen, basen og 
vandværkshøjen. Hvis det er muligt kører vi en tur i 
bilen til Fugledegård eller Bildsø Skov. 
Ude leger vi i legehuset eller i sandkassen, og kører 
på scooter, maler med vand, puster sæbebobler, 
spiller bold og laver sandmudder. 
Inde leger vi med dyr, legoklodser, boltrer os i 
kuglerummet, læser bøger, tegner, leger med 
perler, klipper/klistrer og leger med trylledej. 

KURSER (de seneste år) Jeg har været ansat siden 1991 og har deltaget i 
mange kurser, bl.a.:  
Børns udtryksformer, Børn tænker med kroppen, 
Børn med særlige behov, Børn og musik, Arbejdet 
med udsatte børn, Førstehjælp, Grønne Spirer , 
Måltidet i pædagogisk arbejde 

ANDET 
 
 

Jeg laver en årsplan for ude-aktiviteter, som I er 
velkomne til at se. 

 


