
 

 

Jeg hedder Katja. Jeg er født i 1979, og har været 

dagplejer siden 2007. Jeg er gift og har to 

hjemmeboende børn i skolealderen. Jeg har ingen 

kæledyr og mit hjem er 100% røgfrit. Der er en 

stemning i mit hjem, med ro, tid og tålmodighed til at 

trives og udvikle nye færdigheder. 

 

Jeg prioriterer faste 

rammer og 

forudsigelighed meget 

højt. Derfor har vi ikke 

så mange ture ”ud af 

huset”. Jeg gør meget 

ud af løbende at 

fortælle børnene, hvad 

der skal ske i løbet af 

dagen. Det skaber 

forudsigelighed for 

dem alle, og mulighed 

for medbestemmelse 

for de større børn. Det 

styrker også børnenes 

sprog. 

 

Jeg lægger stor vægt på børnenes grundmotoriske udvikling som fundament for børnenes øvrige 

læring, derfor vil der altid indgå elementer af dette i de daglige aktiviteter. Jeg understøtter 

børnenes sproglige udvikling ved at tale meget med dem, og ved at synge med dem hver dag. Vi er 

udenfor, så meget som vejret og den aktuelle børnegruppe tillader det. Dette kan både foregå i min 

have og på forskellige grønne områder og legepladsen i nærheden. 

 

Jeg arbejder ikke efter 

en stramt plan, hvor 

man som forældre kan 

se lige præcis, hvad 

dagens eller ugens 

aktiviteter vil være. Jeg 

har nogle overordnede 

læringsmål, der er 

tilpasset de enkelte 

børns udvikling, og ud 

fra dem vælger jeg 

dagens aktiviteter, mens 

jeg tager hensyn til, 

hvilket humør børnene 

er i, og hvad jeg kan se 

fanger deres interesse. 

 

Vi bruger en anerkendende 

pædagogik i Slagelse Dagpleje, 

hvilket vil sige, at børnene ikke 

bliver skældt ud, men bliver guidet 

til mere hensigtsmæssig opførsel. 

Det betyder ikke, at børnene får ros 

for alt, hvad de foretager sig, eller 

får lov til alt, hvad de har lyst til. 

Men at de lærer, hvad de må gøre i 

stedet, når de kommer til at gøre 

noget de ikke må.  

 

 

 


