
 

 

Jeg hedder Susanne Landkilde Andersen og er født i maj 1974. 

Jeg bor på Sct.pedersgade 3 i Slagelse.  
 

                 
 

Jeg bor sammen med min mand Thomas i et stort dejligt røgfrit hus, i et roligt område midt i 

byen. Vi har tre drenge Rasmus fra 99´, Mikkel fra 01´og Magnus fra 05´. Vi har også en lille 

King Cavalier hund - Bella. Det der kendetegner mig er, at jeg er smilende, udadvendt og har 

humor. Jeg har gå-på-mod, og er initiativrig. Jeg er superglad for mit job, og det håber jeg 

både kan ses og mærkes. 

 

Jeg har en stor lukket have som børnene nyder godt af. En god legeplads og forskellige 

udfordrende terræner i form af græs, stier, sten og træ. Indenfor har jeg et lyst legeværelse, 

der støder op til køkkenet, så der er god plads til at røre sig, lege og være kreativ. 

 

Jeg er dagplejer i Nymark distriktet i centrum af Slagelse, det har jeg været siden 07´. 

Jeg er tilknyttet netværket ”Børn og natur”, hvor jeg har været og stadig kommer på rigtig 

spændende kurser. 

 

Jeg har et rigtig godt samarbejde med mine kollegaer og mine to tilsynsførende pædagoger Pia og 

Linette. Ved ferie og i tilfælde af sygdom/kurser kommer dit barn ved behov ud til en kollega og 

bliver passet. Jeg prøver så vidt muligt at besøge gæstedagplejeren inden det skal ud. 

 

Jeg lægger stor vægt på at skabe en glad og tryg hverdag for børnene, hvor de kan lege og 

udforske verden på hver deres måde, samt blive udfordret og aktivt deltage i fælles aktiviteter. 

Naturen er en rigtig god udviklingsplads for børn, og derfor bruger jeg denne meget i den 

daglige aktivitet. På en almindelig dag i dagplejen laver vi lidt af det hele. Vi elsker at 

komme ud og lege i haven, køre på motorcykel, ligge i sansegyngen og kigge op på skyerne, og 

lege i sandkassen. Vi går også på udkig i haven og ser hvad vi kan finde af smådyr under 

stenene, eller vi hygger indenfor med musik, klodser og malergrej.  
Vi går også ture, tager på legepladser, fodrer ænderne i anlægget, besøger kollegaer, eller de 

kommer her forbi og leger. Vi har også mulighed for at gå til musik på musikskolen, det synes 

børnene er et hit. 

 

Traditioner er også noget vi lægger stor vægt på her i dagplejen, og vi fejrer gerne alle de 

store begivenheder. 

 

Et godt forældresamarbejde betyder meget. Det er jo jeres små guldklumper - jeg låner dem bare 

Jeg er imødekommende overfor for forældre og vil rigtig gerne at I synes det er rart at komme 

hos mig. Jeg er selv mor til tre, så jeg ved godt hvad det betyder at føle sig tryg. 

 

Jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer hjertelig velkommen i min dagpleje. 

 

 

 

 

 

               

          
 


