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Jeg hedder Gitte, er årgang 1962 og har været 
dagplejer side 1995. Jeg bor lidt udenfor Slagelse 
på et nedlagt landbrug, med en stor aflukket 
gårdhave hvor der er god plads til leg. 
Vi har en stor have, et par små heste, høns og 
nogle kælende katte. 
Jeg er gift med Carsten og tilsammen har vi tre 
voksne børn. Min fritid bruges på familie, min 
store have, håndarbejde og kreative ting.  
 
Jeg lægger stor vægt på en tryg og 
nærværende dagligdag, hvor omsorg og 
anerkendelse er i fokus. jeg tilrettelægger 
dagen efter børnegruppens alder og behov og 
med udgangspunkt i f.eks. årstiderne eller hvad 
der lige rør sig hos børnene.  
Det er vigtigt for mig, at der er tid til leg og 
fordybelse og til at være nysgerrig og 
udforskende, for at skabe god grobund for 
læring.  
Dagligdagens forløb er nogenlunde ens, dog 
med forskelligt indhold, sådan at børnene 
hurtigt bliver trygge og ved hvad vi skal. Det 
frigiver en masse energi til leg og læring. 
Vi bruger hverdagen rutiner, som en del man 
lærer rigtigt meget af i forhold til at blive 
selvhjulpet, tage hensyn og hjælpe hinanden. 
 
 
Sammen med dagplejepædagogen udfylder jeg 
trivsels og udviklings skema hvert halve år på 
hvert barn. Det er et tjek på, at vi har hele 
udviklingen med og kan sætte ekstra ind hvis 
noget halter. Med udgangspunkt i 
udviklingsskemaerne arbejder jeg med FUEL 
(før, under og efter læring). Det er en måde at 
optimere de aktiviteter jeg igangsætter med 
børnene og et tjek på at udbyttet, blev det der 
var tilsigtet. 
 
Jeg er med i en netværksgruppe “børn og 
natur”. Her udveksler vi ideer til aktiviteter og får 
løbene uddannelse og nye input i form af kurser 
og foredrag. Vi bruger naturen og vores have 
rigtigt meget. Vi følger årstiderne, kigger på dyr 
og udfordrer smags og lugtesanserne.  
 
 
Hver fjortende dag er vi i heldagslejestue 
sammen med fire andre dagplejere. Her lærer 
børnene at fungere i en større gruppe og 
danner venskaber med andre børn.  
 

Jeg håber vi sammen kan danne grundlag for 
en tryg og spændende dagligdag for jeres barn. 
Det er vigtigt vi har en god daglig dialog for at 
tilgode se jeres barn bedst muligt.  
 
Med venlig hilsen Gitte.  
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