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Hejsa – og velkommen ti l  J    
   

Hverdagen hos mig vil byde på forskellige 
aktiviteter, der tilpasses børnenes alder og 
udviklingstrin. Vi bruger alle vores sanser i vores lege 
både indenfor og udenfor. Hos mig fylder bøger, 
sange, kreativitet, bevægelse og udeliv meget i vores 
hverdag. Jeg tilpasser dagen, så hvert enkelt barns 
behov tilgodeses. 

Jeg elsker at være ude i naturen, lege, synge, fjolle, danse, høre musik og 
læse med børnene. Vi er ude hver dag – også i regn og sne – og får en 
fornemmelse af årstidernes skiften. Jeg har fokus på, at få krop og 
bevægelse ind i vores daglige aktiviteter og øver os på sproget ved at 
sætte ord på alt, hvad vi foretager os. 

Jeg har en ladcykel til rådighed med plads til 4 børn. 
Vi nyder at cykle ture til anlægget, skoven, 
biblioteket eller bare ture ud i det blå. Vi elsker at 
bruge vores nærmiljø: Vi går ture og snakker om de 
ting vi ser på vores vej, vi lærer at passe på naturen 
og dyrene, vi leger på legepladserne i området, vi 
lærer at færdes på en god måde i trafikken og øver 
os i at finde vej. 

I min dagpleje har jeg skabt små læringsrum, hvor man kan fordybe sig i 
en leg, som jeg har stillet op og gjort klar. Det gør, at det er nemt at 
komme i gang med legen, når man kommer om morgenen. 

Jeg lægger vægt på hjemlige rammer, tryghed, 
omsorg og nærvær. Jeg har en anerkendende tilgang 
i arbejdet med børnene. Det viser jeg ved at 
opmuntre børnene til at kunne selv og er tålmodig 
mens de øver sig.  Jeg er støttende og nærværende i 
de aktiviteter vi laver. Jeg ser børnenes små initiativer 
som meningsfulde. Jeg opholder mig altid i 
børnehøjde, så jeg både kan være en del af deres leg, 

men også observere og hjælpe børnene når der er brug for det. Det giver 
mulighed for at børnene kan lege og lære i trygge rammer og børnene 
altid kan komme og få knus og kram.  
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Jeg lægger vægt på at guide børnene til at blive selvhjulpne og 
selvstændige og lærer dem at hjælpe hinanden, hvilket er med til at give 
børnene selvværd og styrke deres sociale kompetencer. I vores hverdag er 
der rigtig mange rutiner og jeg går op i at inddrage børnene i de daglige 
gøremål, da de indeholder en masse læring, fordi de bliver gentaget 
dagligt. Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske lærerplan og laver 
læringsmål for det enkelte barn, så vi hele tiden har fokus på udvikling. 

Min have er indrettet med både fliser og græs og her 
elsker vi at tilbringe tid. Vi bruger sandkassen og 
legehuset til at lave kreative sandlege, rutsjebane og 
vippe til at træne motorik, scootere og løbecykelkørsel 
til at øve balance og ved græsområdet og under sten 
finder vi insekter med vores lupper og forstørrelsesglas. 

For mig er et godt forældresamarbejde, at vi sammen 
har fokus på, hvordan vi skaber den bedste hverdag for Jeres barn, så det 
får den bedst mulige tid i dagplejen. At vi får skabt et rum, hvor vi er 
nysgerrige på hinanden og har tillid til hinanden og kan sige ting vi undrer 

os over, glæder os over og interesserer os for. Er der 
noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid 
velkommen til en god snak omkring det.  

Igennem året fejrer vi forskellige traditioner som jul, 
fastelavn, påske, Sct. Hans, og selvfølgelig 
fødselsdage. 

Hver anden uge er vi i heldagslegestue på Ærøvej 
sammen med mine kolleger. Det giver os mulighed 

for at lave nogle anderledes aktiviteter og skabe nogle gode relationer 
med de andre dagplejere og deres børn. 

Mit hjem er røgfrit og vi har ingen dyr. 

Som kommunal dagplejer, deltager jeg i relevante faglige kurser bl.a. 
førstehjælp. 

Hvis I har nogle spørgsmål er I velkommen til at ringe eller skrive. Jeg 
glæder mig til at byde Jer og Jeres barn velkommen i mit hjem. 

Venlig hilsen                    

Jane     


