
 
 

 
 

Jeg glæder mig til et godt samarbejde 

ANNES DAGPLEJEI 

FRØLUNDE 

 

MOODY@SLAGELSE.DK 

 

40503394 

ANNE MOODY RASMUSSEN 

FRØLUNDEVEJ 101, 

4220 KORSØR 

 

 
 

 

og jeg er dagplejer på en lille gård 

med fritidslandbrug i Frølunde, 

Korsør. Her bor jeg med min 

mand, Henning, og vores kat - og 

på ”deltid” også vores fælles datter 

på 18 år. Derudover har vi to 

voksne børn, som med svigerbørn 

og fire børnebørn for længst er 

fløjet fra reden. Jeg har arbejdet 

som dagplejer siden begyndelsen af 

2003. 

 

 

 BRUGE NATUREN - om sommeren plukker vi jordbær, 

blommer og æbler og graver kartofler op til vores frokost. De store 

mark- og havearealer er også fantastiske at boltre sig på både 

sommer og vinter - og skulle det regne, trækker vi i regntøjet og 

plasker i vandpytter i stedet. Vi bor desuden i kort afstand til 

stranden - dens goder nyder vi også ofte. Jeg er desuden en del af 

netværksgruppen, ”Naturgruppen,” hvilket betyder at jeg, sammen 

med mine kolleger, har været på kursus i brug af naturen og alle 

dens forunderlige goder. 

 

 BESØGE HINANDEN OG MØDES I LEGESTUEN - vi 

besøger også de øvrige dagplejere i området og tager i 

heldagslegestue én dag hver anden uge. Her lærer børnene at være 

sammen med mange andre børn og voksne - samtidig bliver de 

også godt forberedte til når de en dag skal videre i børnehave. 

 

 TAGE PÅ CYKEL- OG GÅTURE - vi har fået stillet en 

ladcykel til rådighed, som vi flittigt bruger, og er lysten der ikke til 

en cykeltur, tager vi turen til bens i stedet. 

 

 ANERKENDELSE, OMSORG OG NÆRVÆR, og det er i 

min optik meget vigtigt at se børn som små individer - ikke to børn 

er ens, og derfor arbejder jeg ud fra det enkelte barns 

udviklingsstadie og alder. Når jeg arbejder ud fra det enkelte barns 

alder og fysiske rammer, vil barnet derfor også på bedst opnåelig 

vis tage imod mest mulig læring. 

 

 At skabe gode RUTINER giver barnet tryghed og genkendelighed, 

og leg skaber RELATIONER. Det er vigtigt, at barnet føler sig 

afholdt, betydningsfuldt og kompetent, og med de bedste rutiner og 

relationer i bagagen, vil barnet lære at tro på sig selv.  

 

 FORÆLDRESAMARBEJDE - jeg vægter et godt samarbejde 

med barnets forældre meget højt, så vi gennem godt samarbejde 

kan udvikle små, glade børn i god trivsel. 

 

 


