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Jeg hedder Charlotte og er født i 1977. Jeg har været dagplejer i Hagested siden maj 2002. Jeg er gift med Jimmy, og 
sammen har vi to skønne børn, Nicklas født i 1999 og Cecilie født i 2001, som begge stadig bor hjemme. Vi har 
desuden to små bomuldshunde, Manse og Ellie. De er dog ikke sammen med børnene i dagligdagen. 
 
Vi bor i et skønt område med masser af muligheder. Vi kan gå dejlige ture, hvor vi kan se både heste og køer, se 
traktorer på marken samt løbe rundt og spille bold på boldbanen, der ligger lige rundt om hjørnet. 
 
I haven har jeg indrettet en lille legeplads til børnene. Her er der rig mulighed for at børnene kan udfordre deres 
motorik og sanser. Indenfor har jeg indrettet et hyggeligt værelse til børnene, som byder på flere forskellige 
læringsmiljøer. Derudover bruger vi også vores store køkkenalrum til bl.a. motorikbaner og kreative udfoldelser. 
 
Jeg er meget kreativ - både i min fritid og sammen med børnene. Jeg synes, det er fantastisk at fordybe sig kreativt 
sammen med børnene og se deres kreativitet udvikle sig. 
 
I mit daglige arbejde med børnene lægger jeg vægt på at være nærværende, omsorgsfuld og i børnehøjde. Der er 
højt til loftet, og der er fokus på det enkelte barns behov. Jeg er meget opmærksom på at få inddraget barnets 
perspektiv i dagligdagen. Jeg arbejder med ICDP og Marte Meo, og derudover er jeg certificeret DGI-dagplejer. 
 
Jeg går i legestue i Tuse én gang ugentligt, hvor vi møder de andre dagplejere og dagplejebørn. Vi går også på besøg i 
børnehave og vuggestue i Hagested Natur Børnehus. 
 
Skulle I have spørgsmål eller lyst til at komme og se vores hyggelige dagpleje, er I meget velkomne til at kontakte 
mig. Dog vil jeg bede om, I lige ringer eller mailer med henblik på at lave en aftale, så det passer ind i dagens 
program 
 
 
De bedste hilsner - Charlotte. 
 
Charlotte Kaas, Præstebrovej 19 E, 4300 Holbæk. Mobil 28 90 58 26, mail: chaka@holb.dk  

 

 

mailto:chaka@holb.dk
mailto:chaka@holb.dk

