
Dagpleje på landet 

 

 

Jeg hedder Anja, er 

dagplejer i Dalmose og 

har været det siden 2000. 

Jeg er gift med Lasse, har 

4 voksne børn, 3 børne-

børn, 1 hund og 1 kat. Jeg 

bor på et nedlagt land-

brug i rolige omgivelser 

mellem Dalmose og Hyllested, med udsyn over mark-

erne og masser af plads at boltre sig på. Hos mig er 

naturen og omgivelserne en vigtig del af hverdagen. 

Dagplejen er placeret i en særskilt del af huset, hvor 

der er rigeligt med plads: stort legerum, indendørs 

soverum mm. Legerummet har direkte udgang til en 

aflukket del af haven, som er indrettet til børnene. 

Jeg har de senere år været tilknyttet en netværks-

gruppe (Sprogstjernerne), hvor vi beskæftiger os med 

sprogstimulering og derfor fokuserer jeg meget på 

børnenes sproglige udvikling, hvilket jeg synes er 

meget spændende og givtigt. Jeg har førstehjælps-

bevis, som løbende opdateres og har derudover 

deltaget i kursus vedr. for tidligt fødte børn. 
 

Vi går i legestue 1 gang om ugen i Dalmose. Det er 

en god mulighed for at lære, at være sammen med 

mange andre børn og voksne og samtidig bliver 

børnene godt forberedte til de en dag skal videre i 

børnehave. Det er rigtigt sjovt at lege med andet 

legetøj og flere legekammerater. Det er samtidig i 

legestuen, at vi afholder fællesarrangementer såsom: 

Juletræsfest, Fastelavn, dagplejedag og bedste-

forældredag.  
 

Vi arbejder med læreplaner der udvikler og 

styrker børnene.  

 

Emnerne er:  

• Barnets alsidige personlighedsudvikling 

• Kulturelle udtryksformer og værdier 

• Krop og bevægelse 

• Natur og naturfænomener 

• Sociale kompetencer 

• Sprog 

Der er jævnligt tilsyn af vores pædagoger. De 

kommer både aftalt og uanmeldt. Sammen laver vi 

løbende udviklingsbeskrivelser på børnene hvert ½ år 

indtil børnehavestart. Børnene kender pædagogerne 

godt og synes det er rart, at få besøg. Vores pædagog-

er er også altid til rådighed, hvis der opstår særlige 

behov. Vi har et tæt samarbejde dagplejere og 

pædagoger imellem.  
 

Siden 2017 har jeg været i gang med et kursus-

forløb omkring gode læringsmiljøer for børnene samt 

et godt forældresamarbejde. Desuden arbejder vi 

med TOPI (Tidlig opsporing og indsats). 
 

Jeg lægger vægt på lys, luft, udendørs aktiviteter 

og leg. Det er mindst lige så vigtigt, som at lægge 

puslespil, klippe/klistre, synge, bage, male og tegne. 

At have tid til omsorg og kærlighed, ro til fordybelse, 

hjælpe til at prøve nyt og fremmed, styrke opfattelsen 

af egen krop og sanser og ikke mindst lære at være en 

del af en gruppe, hvor vi tager hensyn til hinanden. 

 At prøve at løse små konflikter selv og samtidig have 

plads til at være forskellige.  

 
 

Mine forventninger til vores samarbejde er, at vi 

gensidigt får talt om, hvad der rører sig. At vi både her 

og på hjemmefronten hjælpes om de samme ting og 

at vi har en god dialog om jeres barn. 


