
Jeg hedder Pernille Jensen (1975). Jeg startede som dag-
plejer marts 2001. Jeg er gift med Stig, vi har 3 børn 

I mit hjem er børnene i et stort legeværelse, køkkenet og i 
bryggerset, alle 3 rum er i forbindelse med hinanden. Køk-
kenet og legeværelset er lyse og venlige. Udenfor har jeg 
et stort indhegnet område med græs og flise-
belagt område. Her kan børnene  køre på for-
skellige køretøjer, der er en stor sandkasse 
hvor der er plads til alle børene på en gang, 
der er også et legehuse samt forskelligt legetøj 
såsom bolde, biler, rutsjebane, m.m.  

Jeg har ingen husdyr og mit hjem er røgfrit. Man kommer 
til at møde hele familien, som alle er glade for børnene. 

Vi går ture i lokalområdet, hvor vi har stor glæde af skoven, 
fodsporet, legepladser samt de grønne områder.  

På vores ture, har vi god tid til at fordybe os og snakke om 
det vi ser og oplever. Vi er ude så ofte som det kan lade sig 
gøre. 

Når vi er indenfor har vi fri leg og styret leg. 
Er kreative med maling og tegning. Vi synger 
sange og læser.  

Vi øver at vente på tur, at deles om legetøjet, 
selv at tage tøj af og på, at hjælpe hinanden 
osv. 

En gang om ugen er vi i heldagslegestue. Her lærer børne-
ne de andre børn og voksne at kende. De lærer at fungere i 
en større gruppe, hvilket gør at de er bedre rustet til bør-
nehavelivet, når den tid kommer.  

Jeg har kurser indenfor motorik, læringsmiljø der er mål-
rettet den læring der skal ske i min børnegruppe. Jeg har et 
tæt samarbejde med mine dagplejepædagoger. I dagplejen 
har vi stor fokus på børnenes trivsel og udvikling.  

Forældresamarbejde er vigtigt. For mig er det vigtigt at vi 
har en gensidig respekt, tillid samt dialog i samarbejdet 
omkring jeres barn. 

Vi ses i dagplejen    


