
 

Hjertelig velkommen  

 

Jeg hedder Jane Thaisen (1978). Jeg bor i hus sammen med min mand Kim og 

vores 3 børn: Sarah , Kathrine og Oliver . Jeg har været dagplejer siden 2008.  

Jeg har en anerkendende tilgang i arbejdet med børnene, og er omsorgsfuld og 

nærværende. Jeg lægger vægt på at gøre børnene selvhjulpne og lærer dem at 

hjælpe hinanden, hvilket er med til at give børnene selvværd og styrke deres 

sociale kompetencer. I vores hverdag er der rigtig mange rutiner og de 

indeholder en masse læring, fordi de bliver gentaget dagligt. 

Jeg elsker at være ude i naturen, lege, synge, fjolle, danse, høre musik og læse 

med børnene. Vi er ude hver dag - også i regn og sne - og får en fornemmelse 

af årstidernes skiften. Jeg har fokus på krop og bevægelse & sprog ved at sætte 

ord på alt, hvad vi foretager os. 

Vi elsker at bruge vores nærmiljø: Vi går ture og snakker om de ting vi ser på 

vores vej, vi lærer at passe på naturen og dyrene, vi leger på legepladserne i 

området, vi lærer at færdes på en god måde i trafikken og øver os i at finde vej.  

Jeg har en cykel til rådighed med plads til 4 børn. Vi nyder at cykle ture til 

anlægget, skoven, biblioteket eller bare ture ud i det blå. 

Igennem året fejrer vi forskellige traditioner som jul, fastelavn, påske, Sankt 

Hans og selvfølgelig fødselsdage. 

 

 

 

 

Hver anden uge er vi i heldagslegestue sammen med mine kolleger. Det giver 

os mulighed for at lave nogle anderledes aktiviteter og skabe nogle gode 

relationer med de andre dagplejere og deres børn. 

Mit hjem er røgfrit og vi har ingen dyr. 

Jeg er med i en netværksgruppe der hedder ”rumlighed og inklusion”.   

Et godt forældresamarbejde med fokus på at skabe de bedste betingelser for 

jeres barn gennem ærlighed, nysgerrighed og interesse betyder meget for mig. 

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

 

Venlig hilsen 

Jane Thaisen – Ydunsvej 10 – 4200 Slagelse – mobil 22738206 

 

 

 

 


