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Jeg hedder Berit Schiøtt Christensen og er dagplejer i Rude området, hvor jeg bor med min mand Steen og 
vores hund Lucky. Sammen har vi 2 voksne børn. Jeg bor på Bøgelundevej 157 i den lille by Bøgelunde, 
som ligger mellem Skælskør og Næstved. Jeg har været dagplejer siden 2004 og har tidligere haft arbejdet i 
en vuggestue. Udover det er jeg uddannet Ernærings- og Husholdningsøkonom.  
 
Hos mig er nærhed, omsorg og empati i højsæde. Jeg mener tryghed, tillid og anerkendelse er gode 
betingelser for, at børn udvikler sig på bedst mulig måde, og har gode forudsætninger for læring og et godt 
læringsmiljø.  
 
I min dagpleje lægger jeg vægt på, at vi har en god og tryg atmosfære og det er rart og hyggeligt at komme 
for børn, forældre, mig selv samt min familie. Mine forventninger til et godt forældresamarbejde er åben- og 
ærlighed så vi får de bedste betingelser for børnenes daglige trivsel. 
 
Jeg udnytter vores lille have til at give børnene jord til bord oplevelser ved at så, se det vokse for senere at 
smage, røre og dufte til forskellige slags frugt og grønt og samtidig følge årstiderne skifter og give børnene et 
indblik i hvor ”ting” kommer fra og hvad de kan bruges til. 
Jeg sætter pris på de nære ting og vores muligheder i nærområdet f.eks. se og følge regnormen kravle ned i 
jorden, måske holde den, mariehønen, bænkebideren, bien i blomsten eller hvad det nu kan være der rør 
sig, så vores nysgerrighed kan pirres. 
 
Jeg ligger vægt på, at der er tid til fordybelse og tid til at følge det enkelte barns trivsel og 
tempo. 
I mit arbejde har jeg fokus på børnenes sproglige, sociale og motoriske udvikling, jeg har 
sparring med mine dagplejepædagoger og hvis behovet skulle opstå, er der mulighed for at 
få vejledning af f.eks. en talepædagog eller en motorikkonsulent. 
 
Jeg er sammen med andre kollegaer i kommunen tilknyttet netværksgruppen Børn og Natur.  
I netværksgruppen deltager jeg løbende i kurser, som lægger vægt på alle mulige udfoldelser i og med 
naturen. Jeg har desuden en ladcykel med seler til 4 børn, som vi bruger til ture i nærområdet, som kan 
bringe os i andre læringsrum end på gåben.  
 
Vi er i Legestue en gang om ugen. Her er vi sammen med mine 2 kollegaer og deres dagplejebørn. 
Legestuen ligger i Kirkeskovshallen. Her får børnene mulighed for at vænne sig til en lidt større forsamling af 
andre børn, som de evt. senere kommer til at gå i børnehave med. Vi samarbejder med børnehaven, specielt 
i perioden inden børnene skal starte i børnehaven, så overgangen bliver så blid som muligt. Så der er en 
”rød tråd” fra dagplejen til børnehaven og senere til SFO´en/skolen. 
I legestuen laver vi aktiviteter som er tilknyttet de forskellige årstider og højtider. 
Vi udnytter de faciliteter som er i området, i og omkring skolen. Vi bruger Kirkeskovhallen til motoriske 
udfoldelser, sang, musik og boldspil. 
 
Som udgangspunkt er mit daglige mål også, at vi kommer en tur ud og får lidt frisk luft, f.eks. en gåtur, leg i 
haven/sandkassen eller en tur på ladcyklen.  
 
Venlig hilsen og velkommen i mit hjem ☺ 
Berit Schiøtt Christensen     
      


