
Hvem er jeg?
Jeg hedder Conni og er født i 1973. Jeg er gift med Lars og vi bor i et dejligt ikke-ryger hus med lukket 
have på en lukket vej sammen med vores børn Mette og Martin og vores 2 undulater.

Jeg har været dagplejer siden 2006 men børn har altid været en stor del af mit liv. Jeg er rummelig og 
omsorgsfuld og går ind for at der skal være plads til alle. Børn er unikke og jeg har derfor fokus på det 
enkelte barns behov og tilpasser dagen alt efter hvad barnet har brug for og kan rumme. Dette sker bl.a. 
igennem arbejdet med læreplaner, praksisfortællinger, udviklings- og trivselsskemaer. 

Samarbejde
Jeg er meget udadvendt og siger tingene som de er. Forældresamarbejde er noget jeg vægter højt. Med 
gensidig tillid og åbenhed kan vi sammen fremme dit barns trivsel og læring og kan give det en positiv og tryg 
tid i dagplejen. Der er mange forskellige måder at gøre ting på, så spørg endelig løs og lad os få en god dialog. 

Vores hverdage
Der ikke 2 dage som er ens her hos mig men vores faste rutiner gør alligevel dagen genkendelig og tryg for 
børnene. Vi laver mange forskellige ting, hvor nogle aktiviteter er planlagt og andre helt spontane og på 
børnenes initiativ. I deres leg får børnene et frirum, hvor de kan eksperimentere og fantasere og bearbejde 
stort som småt. 

Vi mødes også med andre dagplejere og deres børn. Vi har faste traditioner til fødselsdag, fastelavn, påske 
og jul og deltager i mange forskellige arrangementer i løbet af året. Dette er med til at skabe fællesskaber 
og venskaber. 

Musikken er også en stor del af vores hverdag. Musikken er med til at styrke børnenes indlæringsevne, sprog 
og sociale færdigheder. Sang og musik sætter fantasien i gang, kan give glæde og ro og man får en 
fællesskabsfølelse der gør at man tør noget andet og mere. 

Legestuer
Vi har 2 legestuer. Den ene er en helddagslegestue hvor vi mødes en gang hver 14. dag på biblioteket. Den 
anden legestue er kun om formiddagen og afholdes en gang hver måned i Aktivitetscenteret 
Teglværksparken. Her har vi af og til fælles aktiviteter med de ældre borgere. 

Fagligt Netværk
Jeg er en del af det faglige netværk ”børns motorik og sanser”. Vi mødes hver fredag i Judoklubbens lokaler 
hvor børnene får trænet deres krop og sanser med sang, dans, tumlelege og motorik bane. Stimulering af 
børnenes motorik og sanser øger deres evne til at lære nyt. 


