Benita Skjærlund
Baggade 27
Mail: beskj@salgelse.dk
Jeg hedder Benita og er Grøn dagplejer i Korsør Syd. Jeg er årgang '72 og bor i Korsør midtby med
min datter, hunden og hønsene i haven.
Jeg er uddannet driftsleder med Grønt bevis. Har de sidste 12 år erhvervet mig en bred erfaring som
pædagogmedhjælper. Jeg blev ansat som dagplejer i Korsør i år 2017
Nøgleordene i min dagpleje er: tryghed, forudsigelighed, nærvær og omsorg.
Rutiner i hverdagen giver tryghed og forudsigelighed, dog er der altid plads og tid til et spontant
indslag. Jeg ligger vægt på at udvikle barnets selvhjulpenhed, og dermed øge deres
selvstændighedsfølelse og selvværd. Det øver vi bl.a. når vi spiser, drikker, tager tøj på og af. Dette
øves i barnets tempo og barnets udviklingsniveau.
Vi synger dagligt, gerne højt og med fagter og tegn. Sanglege giver mulighed for at lære børnene
sociale færdigheder og vente på tur, og det at være fælles om noget.

Jeg elsker at være i og opleve naturen, og den glæde smitter af på børnene. Vi studere alt fra det
våde sand, mariehønen, frosten og de tørre blade. Vi er ude under åben himmel hver dag, dog med
få undtagelser. Vi er så heldige at have skov, strand og skønne grønne områder og spændende
legepladser omkring os. Det benytter vi os af. Madpakken er sjov og spændende og til tider en
udfordring at spise i naturen. Vi kan også finde på at sove til middag i en shelter eller i et telt.
Jeg er en del af "De grønne spirer" hvor jeg sammen med kollegaer tilegner mig nye ideer og
udvikler erfaring omkring leg og læring i naturen.
Jeg arbejder med individuelle lærings-og udviklingsmål for det enkelte barn.
Hver 14. dag er jeg i heldagslegestue sammen med tre andre dagplejere. Her giver vi børnene
mulighed for at mødes med og lære andre børn og voksne at kende, og blive en del af en større
enhed. Jeg samarbejder med områdets børnehaver som vi altid har mulighed for at besøge og få
oplevelsen og fornemmelsen af, hvad det vil sige at gå i børnehave.
Jeg vægter samarbejdet om dit barn højt. Den daglige dialog og vores fælles mål for dit barns
trivsel. Jeg glæder mig til at møde Jer.

