
             Velkommen i Annettes dagpleje. 
 

Jeg hedder Annette. Jeg er gift med Niels, har en voksen datter Nadia. 
Jeg blev ansat, som dagplejer 1990. Vores hjem er røgfrit og har ingen husdyr. 

 
 
                                          Jeg bor på en lukket vej, i et dejligt parcelhus, hvor den  
                                          ene del af huset har to legeværelse, som jeg har indrettet,  
                                          så der er plads til forskellige lege, sjov og fordybelse,  
                                          hvilket giver et godt lærings miljø.  

 
 
 
 
Har en skøn indhegnet have med legehus, sandkasse, cykler og masser af  
legemuligheder. Jeg bor i et dejligt kvarter med mange gode stier, bakker og  
legepladser. Vi er meget ude og bruger de mange muligheder vi har i nærområdet. 
 
 

Jeg synes det er vigtigt, at skabe et roligt og trygt hverdagsmiljø, give barnet omsorg, 
nærvær, daglige rutiner, som er genkendeligt for barnet. I gennem leg, aktiviteter, læse 
bøger, sange, spisesituationer, påklædning m.m. arbejder jeg med læring. 
 Skabe sociale relationer, så barnet lærer at knytte venskaber- være gode ved hinanden, 
lære at vente på tur- deles om ting, legetøj.  
Hjælpe til med oprydning, hjælpe hinanden F.eks. med tøj og sko, hjælpe til med 
bordækning m.m.  
Jeg styrker, guider barnet i at blive selvhjulpen, ved at vise tålmodighed, skabe ro og tid.  
Jeg møder barnet med anerkendelse, trøster og løser konflikter med anerkendelse, som er 
med til at udvikle barnet. 
Jeg er opmærksom på barnets sproglige, motorisk udvikling. 
 
 

 
Jeg går i heldagslegestue hver anden uge, sammen med nogle af               
mine kollegaer, hvor dit barn lærer at være sammen i en større gruppe.  
Vi planlægger forskellige aktiviteter der. 
Jeg deltager i Slagelse musikskole, hvor vi lærer forskellige sange.  
Deltager i udflugter og arrangementer. Alt efter alder på børnegruppen 
Besøger andre dagplejere, jeg får også selv besøg. 
Vi får sund og varieret kost if. Dagplejens kostpolitik.  
Traditioner jul, fastelavn, fødselsdage fejre vi m.m. Når tiden nærmere  
sig til børnehave, besøger vi børnehaver, der ligger i nærheden. 
 
 
 

 
Forældresamarbejde: jeg prioriterer en god dialog med forældrene højt. Spørg 
endelig, hvis der er noget i er tvivl om. 
Jeg har gennemgået relevante pædagogiske kursuser og temadage, gennem min 
tid som dagplejer. Jeg er en del af en fagligt netværk: rummelighed og inklusion, 
som i kan læse mere om på Slagelse dagpleje hjemmeside.                       

 
 
 

                                                      I er velkommen at komme på et besøg. 
 

                     Annette Juhl 
                                      Omøvej 4, 4200 Slagelse 

                                    Mail: ajuhl@slagelse.dk 

  


