
 

Hej 

Mit navn er Majbritt, jeg har været dagplejer siden 1/1 

2000. I 2021 blev jeg uddannet til Pædagogisk 

assistent. Uddannelsen og de erfaringer jeg har med i 

rygsækken hjælper mig meget i arbejdet med børnene 

Jeg bor på Dyrehovedgårds Alle i Korsør.  

Jeg lægger vægt på børnenes tryghed samt deres 

motoriske, sproglige og sociale kompetencer.  

En fast rutine er en del af min hverdag, men mit 

spontane gen, gør at vi ikke altid overholder alle 

rutinerne hver dag.  

Hos mig er nærhed, glæde og omsorg i højsædet, da 

jeg mener at det er de bedste betingelser for trivsel og 

læring. 

Jeg arbejder med pædagogiske læreplaner, ud fra 

temaer der er fastsat for et år af gangen. Det giver tid 

til fordybelse.  

Vi bruger snakke-pakken og leg til læring. 

Jeg laver trivsel og udviklingsskemaer ca. hver 6. 

måned, på hvert barn. Det giver et billede af hvad vi 

skal arbejde med det næste stykke tid, f.eks. hvis 

barnet har brug for bedre færdigheder i motorik. 

Jeg er med i en netværksgruppe der hedder motorik og 

sansning og det er noget jeg arbejder meget med. Fra 

sidst i august til sidst i april har jeg og to andre, et 

motorik hold hver fredag. Vi arbejder både med 

sansning og motorikken. Børnene nyder det. 

Jeg har taget et grundkursus i Marte Meo, som er en 

interaktions analysemodel, hvor der bruges video 

optagelser til at se alt det gode børnene gør. 

 

 

 

 

 

 

Vi bestræber os på at komme ud hver dag, da det er 

den bedste måde at børn udvikler sig fysisk, mentalt 

og socialt. Vi er også inde, hvor vi kan være os selv, 

være kreative, hoppe i madrasserne og ellers bare 

LEGE.  

Hver anden uge går vi i heldagslegestue, hvor 
børnene lærer at være sammen i en lidt større 
gruppe. Jeg har også mulighed for sparring med mine 
pædagoger og kollegaer.  

Jeg glæder mig til at samarbejde om jeres barn, så vi 

i fællesskab kan arbejde med dit barns læring og 

trivsel. 

JEG GLÆDER MIG TIL AT MØDE JER  

 

 

 

Majbritt Paulsen-Starup 
 

Indimellem har vi en cykel, hvor alle 

børnene kan sidde i. Med den tager vi på lidt 

længere ture. 


