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Jeg hedder Carina Rasmussen. Jeg er født i 1977 og har arbejdet som dagplejer 
siden 2007. 
 
Jeg er gift med Lars, og sammen har vi tre dejlige piger. Vi har Cecilie fra 1996, 
Simone fra 1999 og Freja fra 2005. 
Cecilie og Simone er flyttet hjemmefra. 
 
Vi bor i Mårsø, som ligger mellem Tuse, Hagested, og Tuse Næs. 
 
Hos mig er der højt til loftet og plads til leg både ude og inde. Jeg har en lukket have med legehus og sandkasse, 
derudover diverse cykler, motorcykler, dukkevogne, bolde og sandlegetøj, man kan lege med.  
Jeg går ture med børnene hele året rundt for at opleve den dejlige natur, der er herude på landet. Lige rundt om 
hjørnet er der flere forskellige dyr, man kan se på, bl.a. heste, høns, gæs, ænder og køer på græs.  
Børnene og jeg er ude i alt slags vejr, da der ikke er noget, som er bedre end at være udenfor og hoppe i vandpytter. 
 
Desuden laver jeg mange andre forskellige aktiviteter med børnene. Vi bager boller, synger, laver motorikbaner, slår 
kolbøtter, tegner og maler. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 
 
I mit daglige arbejde med børnene lægger jeg vægt på nærvær, tryghed og tid til det enkelte barn. 
Jeg arbejder med Marte Meo og ICDP, som begge betyder meget for mig, da de handler om at arbejde med gode 
relation og positive samspil med børnene. 
 
Vi er i legestue 1 – 2 gange om ugen sammen med de andre dagplejere og deres børn, hvor børnene leger på kryds 
og tværs og lærer de andre dagplejere at kende. 
 
Det vigtigt for mig, at jeg har et godt samarbejde med forældre, kollegaer og ledelsen. 
 
Hvis I vil høre mere om dagplejen, er I altid velkommen til at ringe. 
 
Carina Rasmussen, Gl. Mårsøvej 6, Mårsø, 4300 Holbæk 
Mobil: 51171160, mail: carra@holb.dk  
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