
 
 
                                             VELKOMMEN TIL SLAGELSE DAGPLEJE  -  TIL  DAGE  FYLDT  MED:             
OMSORG - SJOV - KREATIVITET - MUSIK - SANG - DANS - GRÅD & TRØST - GLÆDE - MAD & DRIKKE– NY BLE - MIDDAGSLUR – 
GODE  VENNER - KNUS & KRAM - KRAVLE - GÅ - LØBE - HOPPE – TEGNE - MALE - HØJTLÆSNING - MODELLERVOKS - 
UDKLÆDNINGSTØJ - PUSLESPIL - FORDYBELSE – TILLID – LEG & LÆRING…          

 

 

 

 

 

 

            Mit navn er Helle T. Andersen, og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet 

butiksassistent, og har siden august 2007 arbejdet som dagplejer i Antvorskov 

distriktet. Jeg er gift med Jan og sammen har vi Victor, som er født 3 mdr. for tidlig i 

1999. Det gør at jeg har en stor erfaring med, og kender til, nogle af de tanker, følelser 

og udfordringer, man kan have, når man er forældre til et præmaturt barn. 

            Vi bor i et dejligt hus på Jyllandsvej, hvor jeg har kollegaer tæt på, som jeg har 

et godt samarbejde med. Jeg laver ofte varm mad sammen med en kollega. Det gør, at 

børnene får nye smagsoplevelser, og de er, alt efter alder, med til at lave maden. 

Børnene bliver samtidig trygge sammen med andre børn og voksne, og det er dejligt at 

se de danner venskaber på tværs af grupperne. 

             Jeg er omsorgsfuld, pligtopfyldende, og jeg giver børnene en tryg og 

genkendelig hverdag i et hjemligt og hyggeligt læringsmiljø. Mit mål er, at børnene 

udvikler sig både fysisk/psykisk og socialt, og bliver mere og mere selvhjulpne. Det 

giver stolte børn, som vokser med opgaverne, og børnene oplever omsorg og empati 

for hinanden, når de store hjælper de små. Så de hver især føler sig som en vigtig del 

af gruppen.  

             Hver 2. uge er vi i heldagslegestue. Jeg er sammen med 3 andre dagplejere og 

deres børn. I legestuen laver vi forskellige kreative aktiviteter alt efter børnegruppen, 

årstid og traditioner.  Samtidig lærer børnene at være i en større gruppe. Det er med til 

at gøre dem parate til børnehaven.  I dagplejen arbejder vi også med forskellige 

læringstemaer og trivselsskemaer. Det hjælper mig i at støtte det enkelte barn i den 

rigtige udvikling både socialt, personligt og motorisk. 

             Jeg har i min tid som dagplejer fået stor erfaring med sensitive børn, og jeg er 

sammen med kollegaer fra andre områder i kommunen i den netværksgruppe, som 

hedder: Rummelighed & inklusion. I den gruppe får vi viden om sensitive, præmature, 

omsorgssvigtede og sårbare børn bl.a. via kursus og foredrag, og vi kan trække på 

hinandens erfaringer.       

             Jeg er stolt over at være med til at give børnene en god start på livet, og gå 

foran, ved siden af og bagved, som en god rollemodel, da jeg ved, hvor vigtige de 

første år i et barns liv er. Glæder mig til at møde jer og få et godt, trygt og ærligt 

samarbejde, til glæde for jeres barn. 

                                                              



                                              

 

 

 

 

 

 

                               

                                          


