
. 
 

 

Jeg er skøn årgang 70, er mor til 2 voksne piger. 

  

Jeg er bosat på Agersøvej i Slagelse, i et hjem med masser af hjerterum og plads 

til det, jeg holder meget af og er vild med, nemlig samværet med de skønne børn. 

  

Jeg bor i naturskønne omgivelser tæt på legepladser og grønne arealer, hvor der er rig mulighed for 

at boltre sig, hvilket vi benytter aktivt, året rundt uanset vejret. 

  

Jeg elsker mit arbejde som dagplejer og arbejder ud fra begreber som tryghed, omsorg og trivsel hos 

børnene. Tilstedeværelse og det at være nærværende med børnene under hensynstagen til børnenes 

forskelligheder, er noget jeg vægter meget højt. 

  

Min dagligdag med børnene er mest på børnenes præmisser. Jeg lægger stor vægt på at skabe et 

hjemligt miljø, hvori også de daglige pligter indgår.  Samtidig lægger jeg stor vægt på, at gøre 

børnene selvhjulpne og selvstændige. 

Samt de får en sund og varieret kost ... 

  

To gange om måneden går vi i heldagslegestue, hvor vores meget veletablerede dagplejegruppe på 

op til 5 dagplejere, spiser, leger, synger, hygger og er kreative i fællesskab. 

  

Når muligheden forekommer deltager vi i musikskole, som er et samarbejde med Kongelysets 

børnehave / vuggestue. 

Vi deltager også på ture for hele gruppen som kan gå til Trelleborg eller kløverhaven. 

  

Jeg arbejder aktivt for et åbent, hyggeligt og godt forældresamarbejde med gensidig respekt og 

forståelse. 

  

Jeg er som person et meget smilende, udadvendt og rummeligt menneske med respekt for 

forskellighed. Jeg anser mig selv for at være en ansvarsfuld, serviceminded, perfektionistisk og 

imødekommende person, som virkelig brænder for mit fag. 

  

  

For udvikling af personlige kompetencer og samtidig kunne følge udviklingen på det pædagogiske 

område til gavn for børnene, har jeg deltaget i flere kursuser med børn læring, forældresamarbejde. 

  

Jeg deltager gerne i samarbejder med mine kollegaer, eksempelvis planlægning af længere 

pædagogiske forløb, så som bondegårdstur, der udarbejdes med udgangspunkt i lærerplaner. 

       
       
   Glæder mig til at møde det som betyder 
   allermest for dig og om lidt meget for mig 
               Nemlig dit skønne barn. Små fødder kan 

også sætte store 

spor. 


