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Tryghed er det vigtigste for mig. I skal være trygge ved at aflevere jeres barn hos 

mig. Derfor vægter jeg dialogen med jer forældre højt. Når I fortæller om jeres barns 

liv hjemme og jeg gør det samme, finder vi sammen den vej, der støtter og udvikler 

jeres barn bedst. Derfor afsætter jeg meget tid til forældresamarbejdet.  

Tid og nærvær er en væsentlig faktor i mit arbejde med børnene. Jeg tager mig tid 

til at følge hver enkelt barns udvikling, og arbejder sådan, at barnet skal opnå små 

sejre ved, at det får tiden til, at kunne løse ting selv og blive så selvhjulpen som 

muligt.Det kan være i en leg, ved påklædning, bordækning eller andet, hvor jeg 

inddrager børnene. Jeg ser og hører det enkelte barn, og indrager det i 

børnegruppen. Det er vigtig for mig, at alle børn føler sig set, respekteret og holdt 

af. Derfor arbejder jeg også med, at børnene hver især lære at respeketere 

hinanden. Det gør jeg ved, at  hjælpe det enkete barn med at sætte ord på sine 

følelser, og inddrage barnets ønsker i den fælles leg eller aktivitet. Jeg lærer børnene 

at være søde ved hinanden. Det er vigtigt at vi har tætte relationer og føler os trygge 

i hinandens selskab. 

Sang, musik og dans arbejder jeg med hver dag. Igennem sang lærer børnene 

mange ting om farver, former og dyr. Vi bruger kroppen og børnene lære om 

legemensdele og vi udfordrer vores motorik. Alle børn er med uanset alder, men på 

hver deres måde.  

Jeg taler meget med børnene, og vi snakker altid om hvad vi ser og oplever og 

møder på vores vej, når vi er ude at gå tur. 

Legen foregår hele tiden og jeg er nysgerrig på børnenes leg. Jeg er altid med på 

sidelinjen, og af og til bliver jeg inddraget ud fra børnenes ønsker, om at jeg skal 

være baby, hund eller kat. Andre gange bestemmer jeg selv, hvilken position jeg 
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indtager i legen, hvis jeg kan se, at der er behov for at jeg hjælper legen i gang. Det 

vigtigste for mig er, at alle føler sig godt tilpas med den leg eller aktivitet, vi er i gang 

med. 

Højtider og traditioner som jul, fastelavn og påske inddrages i min dagligdag, og vi 

snakker om og laver aktiviteter, så børnene lærer om traditionerne 

Rutiner og genkendelighed er del af dagplejen. Vi har faste rutiner omkring 

håndvask, borddækning og spisning, oprydning, klargøring til middagslur og mange 

andre ting. Rutinerne skaber tryghed. 

 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til min profil. 

 

 

                

 

 

 

                                    

                                                         


