
Dagplejer Karina Tobiasen 
 
Mit navn er Karina Tobiasen og jeg er født i 1973. Jeg bor i Slagelse på 
Sct.Pedersgade sammen med min mand Niels og vores søn Tobias. Derudover 
består vores familie af hunden Karlo. Jeg blev dagplejer for børn imellem 0-3 år 
da det er en sjov og spændende alder hvor man rigtig kan se og følge et barns 
udvikling i dets første par år.  
 
Et godt forældresamarbejde betyder meget for mig, da jeg har jeres skønne barn 
til låns hverdag. Det er en glæde i sig selv, at se et barn møde sine små venner 
om morgen, klar til lidt skæg og ballade. Jeg er imødekommende over for jer 
forældre og arbejder for at I og jeres barn har det rart hos mig. Jeg er selv mor, 
så jeg ved hvor meget det betyder, at ens barn er et trygt sted. 
 
Jeg har været ansat siden den 1.12.2016. 
 

 

I min dagpleje lægger jeg vægt på 

• At hvert barn får en tryghed, omsorg og anerkendelse fra dagplejer og de andre børn i 

gruppen. 

• At Lære børnene at blive selvhjulpne med at spise og tage tøj og støvler/sko på, og vi køre 

meget på faste rutiner så børnene ved hvad der altid sker i dagplejen på faste tidspunkter. 

• At komme ud hver dag, hvor børnene får afprøvet deres styrke og motorik ved at løbe, 

hoppe og klatre i haven på legepladser eller når vi er ude at gå. 

Aktiviteter om formiddagen kan være 

• Dage hvor vi er inde hvor børnene for brugt deres fantasi igennem fri leg,  

• Hvor vi er kreative, med farver det kan være et team som årsskifte hvilke farver er forår 

vinter osv. Det kan også være ting som vi finder i naturen som giver os kreative ideer. 

• Deltage i gymnastik som gerne ligger i vinterhalvåret. Musikundervisning som er sang og 

dans så her bliver motorikken også udfordret og alle børnene glæder sig til det hver gang. 

• Får besøg/besøger af kollegaer hvor børnene mødre andre børn og voksne hvor de får nye 

venner på tværs af dagplejen.  

• Deltage i arrangementer som dukker teater, bus turer. Julehygge, sommerfest for børnene 

og hvad vi eller s kan finde på at sjove ture. Det kan være en tur i anlægget med madpakke 

og brød til ænderne. 

Der er to pædagoger tilknyttet min gruppe som kommer på tilsyn ca. en gang om måneden. Under 

ferie og sygdom, bliver I tilbudt gæstepleje til jeres barn. Før ferien sørger jeg for, at jeres barn har 

mødt den gæstedagpleje som han/hun skal være hos. Jeg er med i det netværk som er motorik 

hvor vi udfordrer børnenes muskulatur, Det gør vi igennem leg og på vores ture som vi går 

hverdag.  

Kurser jeg har deltaget i er: Førstehjælp, Det gode læringsmiljø i dagplejen. Jeg glæder mig til at 

møde jer og jeres barn, og ser frem til hyggelig timer med jer og jeres barn. 


