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Jeg hedder Nina Thomasen. Jeg er oprindeligt uddannet 
kontorassistent; men efter 12 år ønskede jeg at prøve noget nyt. Har 
så været dagplejer siden marts 1998. Jeg elsker mit job som dagplejer.  
Jeg har selv 2 skønne dejlige piger, født i 1990 og ’93, som begge 
studerer og er flyttet hjemmefra.  
 
Dagplejen er i trygge og hjemlige rammer - indrettet til små fødder og pilfingre. Der er en hyggelig have med rig 
mulighed for fysisk aktivitet og mudderkagebagning m.m. Huset ligger på en stille, lukket vej med ganske få 
biler. I nærområdet er både legeplads, grønne områder, Naturskolen og Fjordstien, hvor vi også går tur.  
Hos mig er der ro og tid til det enkelte barn, så specielle behov kan mødes, også når forældrene bringer og 
henter. Forældrene får dagligt et par ord med om dagen, der gik, om lege og aktiviteter, hvordan barnet har 
sovet, spist m.m.  
 
Vi er meget ude; men skulle det regne, ruske og sile ned eller kulden bide, er vi indenfor og leger med dukker, 
togbane, læser bøger, bager boller osv. Ellers er det med vejret bare et spørgsmål om påklædning. For vi er ude 
langt de fleste dage.  
Børn lærer meget af at være ude i naturen - at udforske, hvad der kommer op til overfladen i regnvejr, er meget 
spændende. Der er regnorme, snegle og andet kryb. Man kan også samle grene op, som er både i ”søen”, som 
er de vandpytter, der er fantastiske at hoppe i.  
Alle årstider har sine fordele - sensommer byder på plukning af saftige æbler, brombær m.m. og en tur på 
scootere ned ad stien i fuld fart. Vinteren med leg i sneen og sommer inviterer til vandreture med madpakker 
og drikkedunk.  
 
Der er altid noget at lave, når en verden af fantasi og udfordringer åbner sig. Når dagen er omme og børnene 
hentes af mor eller far, siger de typisk farvel til hinanden. Det sker ofte med en ordentlig krammer. Dette 
bevidner det helt specielle sociale sammenhold, børnene har med hinanden - uanset alder. Børnene får meget 
tidligt værdifulde sociale kompetencer fra de relationer, de knytter med hinanden.  
 
Jeg håber, at ovenstående giver lidt indblik i, hvad min dagpleje kan tilbyde. Forældre er altid velkomne, så de 
med egne øjne kan se, hvordan dagplejen fungerer - både herhjemme hos mig og i vores legestue i Tuse.  
 
Kontakt mig gerne ved spørgsmål. Alternativt kan min leder Alice 
Sedam kontaktes.  
 
Jeg håber at se jer og jeres Guldklump en dag. 
 

Med venlig hilsen 

Nina Thomasen, Thorsvej 53, Vestervang, 4300 Holbæk 

Mobil 28 90 58 78, mail: nitho@holb.dk  
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