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Jeg hedder Helle, er fra 1960, gift med Johnny, og sammen har vi en udeboende søn. Jeg har 3 

skønne børnebørn, som I af og til vil møde. Jeg er dagplejer med dyr ( 2 små søde hunde) og mit 

hjem er røgfrit. 

 

Jeg har været dagplejer siden 2006, jeg har masser af erfaring 

at trække på i min hverdag, jeg brænder for mit arbejde og jeg er stadigvæk meget nysgerrig i 

forhold til pædagogisk udvikling. Jeg er med i en netværksgruppe der fokuserer på børns motorik. 

 

Der sker en masse de første år af jeres barns liv, derfor prøver jeg at leve op til den tillid som I 

forældre viser mig, ved at være i dialog med jer, om hvad der sker med jeres barns udvikling. Jeg 

vil altid give jeres barn en sund, genkendelig og tryg hverdag, fyldt med oplevelser, leg og sang. 

 

Mit mål, er at få selvhjulpne glade og trygge børn, som blir klædt på til, at møde livet i børnehaven. 

Mit arbejde følger Slagelse kommunes læreplaner. Vi har brobygningsarbejde med den børnehave 

jeres barn skal starte i. En gang om ugen er jeg i legestue hen over sommeren, ellers er jeg hver 

14 dag, sammen med 4 andre dagplejere og deres børn, hvor vi synger, hygger, leger samt i 

fællesskab spiser vi vores medbragte mad. 

 

For det meste, er vi ude i alt slags vejr, det giver motoriske udfordringer, masser af sanseoplevelser 

samt det, at vi lærer og respekterer naturen, og snakker om de ting vi møder på vores vej. 

 

Ofte er jeg i mit lokal område, som byder på en dejlig stor park, legepladser samt vores fodspor. 

 

Min frokost med børnene er dagens hyggestund, hvor vi sludre om formiddagens oplevelser, griner, 

og bare nyder vores mad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser: 

 

• Grundkursus 

• Det gode læringsmiljø i dagplejen 

• Børns motorik, sansning og bevægelse 

• Arbejde med bevægelser, idræt og kropsbevidsthed 

• Psykisk arbejdsmiljø i faglært og ufaglærte job 

• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 

• Førstehjælp                           

                                                                                               Velkommen i Helles Dagpleje. 

Helle Gram 

Dagplejeprofil 


