
Velkommen til min dagpleje 

Jeg hedder Inga Nielsen og er dagplejer i Dalmose. Jeg bor i et dejligt hus, med en god lukket have. Jeg har 

ingen husdyr. 

Jeg ser frem til et godt forældresamarbejde, hvor vi har en god dialog omkring Jeres barn. I mit arbejde som 

dagplejer, er det vigtigt for mig, at Jeres barn får en tryg start på tid i dagplejen. Jeg ser nærvær, omsorg og 

tryghed, som de bedste betingelser for, at barnet udvikler sig på den bedst mulige måde. 

Når der starter nye børn hos mig, bruger jeg enkelte babytegn, for at understøtte deres sproglige udvikling. 

I vil opleve, at der kun går kort tid, før Jeres barn kan benytte nogle få tegn. 

Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, og har fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling 

og dannelse. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, og støtter op om barnet og sikrer et godt 

læringsmiljø. 

En dag i dagplejen her hos mig, kan bl.a. handle om at vi synger, læser bøger og spiller spil. Vi tumler og 

bruger vores krop. Styrker vores motorik og kreativitet ved at bage, male, lime, tegne osv. Mit legeværelse 

ligger i åben forbindelse med mit køkken. Det er her vi hygger os. Vi er ude og bruge naturen, leger i min 

lukkede have, går ture i naturen og bruger udelivet som vores ”andet legeværelse” 

Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at respektere hinanden og være gode kammerater. De skal lære at 

tage hensyn til hinanden og opleve, at de bidrager til fællesskabet. Jeg støtter op om børnenes leg og griber 

børnenes initiativ. Anerkendelse er vigtigt for mig. Børnene skal opleve en nærværende voksen med 

interesse for deres leg. 

I mit arbejde som dagplejer, får jeg sparring af mine 2 dagplejepædagoger, af mine kollegaer, af tværfaglige 

samarbejdspartnere, som motorikkonsulent/talehørekonsulent osv. Hvis der er brug for det. 

Jeg går i heldagslegestue en gang om ugen sammen med mine kollegaer. Det giver dit barn mulighed for, 

stille og roligt, at vænne sig til at fungere i større grupper. Desuden lærer dit barn de andre voksne og børn 

at kende, hvilket gør det nemmere for barnet, og for Jer, den dag barnet evt. skal i gæstepleje. I legestuen 

planlægger vi aktiviteter, som tilgodeser både små og store børn i gruppen. 

Jeg glæder mig til at samarbejde med Jer forældre, om i fællesskab kan give Jeres barn en god start på livet. 

Hilsen Inga 

 


