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Jeg hedder Janni og er dagplejer i Korsør syd. Jeg er årgang ´84 og bor i et dejligt parcelhus med lukket
have, sammen med min mand og vores to døtre. Derudover har vi en lille sød ude-kanin, som er meget rolig
og glad for børn. Jeg er uddannet pædagog i 2013 og har været ansat som dagplejer siden januar 2017.
I min dagpleje har jeg stor fokus på tryghed og omsorg da jeg mener, at dette er grundlaget for en god og
sund udvikling. Det betyder, at jeg i hverdagen, blandt andet, er i børnehøjde og anerkender børnene ved
at sætte ord på deres følelser i forskellige situationer. Her er plads til alle følelser.
Hverdagen her i dagplejen er præget af rutiner og forudsigelighed for børnene. Børnene ved blandt andet,
at vi skal vaske hænder inden vi skal spise, de er med til at dække bordet og vi synger tak-for-mad sang når
vi alle har spist færdigt. Inden vi skal sove middagslur fortæller vi gerne en historie eller laver yoga. Selvom
vi har nogle gode rutiner, er der dog også plads til spontane indslag.
Jeg ligger vægt på, at udvikle børnenes selvhjulpenhed og dermed øge deres selvstændighedsfølelse og
selvværd, derfor øver vi, i børnenes tempo, at spise og drikke selv, tage tøj af og på mv. selvfølgelig afstemt
med børnenes udviklingsniveau. I forhold til børnenes udvikling arbejder jeg med FUEL, som er et
arbejdsredskab til at sætte et afstemt læringsmål for hvert enkelt barn – eller for hele børnegruppen.
Jeg tillægger det stor værdi, at vi har fokus på nærvær og tid til fordybelse i både planlagte aktiviteter, på
ture og i fri leg. Det betyder, at vi giver os tid til at se på netop det, der optager os på eksempelvis en tur i
skoven. Vi har tid til at se myrerne arbejde, billerne kravle eller lytte til spætten i trætoppene og frøerne i
mosen. Vi er som hovedregel, på tur ud af huset en gang om dagen, i både sol og regn 😊 Vi kan tage til
skoven, stranden, legeplads eller et helt tredje sted. Måske tager vi også madpakker med 😊 Det betyder
også, at jeg er en del af ”De Grønne Spirer”, hvor jeg sammen med mine kollegaer tilegner mig nye ideer og
udveksler erfaringer omkring leg og læring i naturen.
Vi synger dagligt – gerne fagtesange, især med de mindste, senere kan vi også lege sanglege. Dette er med
til at lære børnene sociale færdigheder, at være fælles om noget og vente på tur. Desuden styrker det
børnenes sproglige og motoriske udvikling, som jeg i dagplejen også har fokus på.
Jeg arbejder med læringsmål for det enkelte barn samt lærerplaner. Jeg arbejder i hverdagen ud fra et
fastlagt lærerplanstema sammen med børnene.
Derudover er jeg tilknyttet en netværksgruppe ”Børns motorik og sanser”, sammen med andre dagplejere i
kommunen, hvor vi sammen udveksler viden om aldersgruppen samt erfaringer og ideer til aktiviteter med
børnene.
Hver 14. dag er jeg i heldagslegestue sammen med to andre dagplejere. Dette giver børnene mulighed for
at mødes med – og lære andre børn og voksne at kende og blive en del af en større enhed.
Jeg samarbejder med områdets børnehaver, hvilket betyder, at jeg så vidt det er muligt, med jævne
mellemrum, vil tage på besøg i de forskellige børnehaver, som børnene skal gå i. Børnene får dermed
mulighed for at sanse og opleve hvordan det er, at gå i en børnehave. Jeg glæder mig til at lære jeres barn og jer at kende og ser frem til et åbent og godt samarbejde med jeres barn i fokus 😊

