
 

 

 

  

 

 

Jeg bor sammen med min mand 

og sammen har vi to døtre og en 

søn, som alle tre er flyttet 

hjemmefra.  

Jeg har været dagplejer siden 

1999. Inden da var jeg ansat i 

hjemmeplejen.  

Som person er jeg meget 

energisk, har gåpåmod og møder 

altid dagen og børnene med et 

kærligt smil.  

Dagplejer 

Pia 
(Tlf. nr. 26 29 05 21) 

Sprog og motorik 
”Leg og læring hænger sammen og konkrete handlinger kropsliggøres – 

vi lærer på krop, vi lærer med kroppen og vi lærer i kroppen. Følelserne 

glæde, tilfredsstillelse og fascination opleves, når vi mestrer vores krop” 

(G.H. Mead). 

TRYGHED  

OMSORG 

UDVIKLING 

 

 

 

 

Som dagplejer vægter jeg en hverdag med faste og trygge rammer 

for børnene. Ligeledes et tæt forældresamarbejde. 

Jeg arbejder med en anerkendende tilgang og tager altid 

udgangspunkt i det enkelte barn, dets forudsætninger og behov.   

 

Jeg er særligt interesseret i at arbejde med børnenes 

sproglige og motoriske udvikling.  

Jeg anvender eksempelvis baby-tegnsprog og er 

torvholder i netværksgruppen ”Sprogstjernerne”.  

Derudover deltager jeg med jævne mellemrum i kurser 

såsom ”Førstehjælp” og andre tilbud fra kommunen, som 

løbende giver mig et fagligt kompetenceløft. Jeg har 

eksempelvis lige gennemført uddannelsen ”Det gode 

læringsmiljø” og ”De nye styrkede læreplaner”. 

 

Hverdagen er præget af motorisk udfoldelse i form af leg – 

ude i min have – såvel som indenfor. Vi er ude hver dag og 

går ligeledes tur og på opdagelse, hvis vejret ellers tillader 

det.  

Vi er i legestue ugentligt – det foregår i den lokale 

hal/sognehus om vinteren. Om sommeren går vi i den 

lokale børnehave så børnene får kendskab til den. 

Derudover går vi også til babysalmesang i den lokale 

kirke 6-8 gange forår/efterår.  

Vi tager ture med bus og cykel og besøger også de andre 

dagplejere i byen, så børnene får venskaber på tværs. 

Vi laver mange kreative aktiviteter i hverdagen, 

eksempelvis i forbindelse med de 4 forskellige årstider, 

højtider og traditioner.  

 

Hvis i er interesserede er I altid hjerteligt velkomne til at 

kontakte mig, og evt. komme på besøg, så jeg kan møde 

jeres lille guldklump.  


