
 

 

 

 

Dagpleje profil for Susanne Pedersen 

Søbrinken 6 i Korsør.                                  

                                                       
 

 

Jeg hedder Susanne Pedersen. 

Jeg har været dagplejer siden november 1992, så 

min erfaring med børn er efterhånden stor. 

 

Jeg er en meget udadvendt dagplejer, der mener, at 

en god og ærlig kommunikation er vigtig for et godt 

samarbejde og for at fremme børns trivsel og 

udvikling.    

                                   
 

Det er min overbevisning, at jo bedre forældre og 

dagplejer kan samarbejde, des større trivsel er der 

for barnet. 

Jeg synes det enkelte barns behov skal tilgodeses, 

således, at barnets udvikling sker i forhold til 

personlighed, alder osv. 

 

I Slagelse dagpleje er vi med i forskellige netværk 

på tværs af kommunens dagplejere. Jeg har valgt et 
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netværk hvor børn med særlige behov, 

rummelighed, sensitivitet er i højsæde. 
 

Når alle børn er mødt ind om morgenen, samles vi 

omkring bordet til brød, frugt og mælk/vand. En stille og 

rolig måde at starte dagen på. Børnene lærer at tage 

hensyn til hinanden og udvikler blandt andet sociale 

kompetencer. 

 

Vi synger en del som ud over at være hyggeligt, også 

stimulerer sprogets udvikling. Det hænder vi går i 

musikalsk legestue, 1 gang ugentligt. Det er Musikskolen 

der arrangerer dette. 

                              
 

Formiddagen forgår ved leg, inde som ude. Vi bevæger os 

ud i naturen, stranden ligger tæt på. Børnene synes det er 

spændende at se på sten, muslingeskaller, tang og døde 

krabber. Det kan godt være turen ikke bliver så lang som 

vi troede, men så har vi mødt noget vi skulle undersøge 

nærmere.  

                                  
             

 

Det kan også hænde vi besøger en anden dagplejer eller 

får besøg. Hver anden uge går vi i legestue hvor vi er 4 

dagplejer sammen ad gangen. Legestuegruppen 

udarbejder en aktivitetsplan for hvad vi ønsker at opleve i 

fællesskab.  

 

http://www.bing.com/images/search?q=slagelse+musikskole&view=detailv2&&id=539BC94DE0E0C5B57504987B77CA686A8ABFC6B9&selectedIndex=3&ccid=94QWBXhi&simid=608024626728013325&thid=OIP.Mf784160578623fbfc77b25f384cac027o0
http://www.bing.com/images/search?q=krabber&view=detailv2&&id=340C034D0F84BE27D3F6264C5EF722B91F4D8C17&selectedIndex=13&ccid=7O22C8qU&simid=608048498153621371&thid=OIP.Mecedb60bca94ba460c0a21a6cc4cf808o0
http://www.bing.com/images/search?q=muslinger&view=detailv2&&id=7ECA24831843016780E96A7C6745D415791273AC&selectedIndex=12&ccid=ijVFUJl4&simid=608000948588118421&thid=OIP.M8a3545509978c4cdbab6120c0dbe92dao0
http://www.bing.com/images/search?q=natur&view=detailv2&&id=3CE8805DFAB2FDE38AF5F680CD5482CDB94CCCA4&selectedIndex=20&ccid=Mfb2y/ax&simid=608026688324831886&thid=OIP.M31f6f6cbf6b1a61f3a83c4feeaf46ae5o0


 

 

 

 

Vi har netop fået nye legestuefaciliteter i Teglværksparken 

og glæder os til det. 

Her vil vi ved lejlighed have fælles aktiviteter sammen 

med de ældre bruger af aktivitetscentret, til stor glæde for 

børn som ældre. 

 

Ved frokostbordet hygger vi og taler om det vi har oplevet 

i løbet af formiddagen. Et roligt pusterum hvor børnene 

samtidig med at de spiser, kobler lidt af ovenpå 

formiddagens gøremål. Børnene får lov til at smage 

forskelligt alsidigt mad, og den er pyntet så den ser 

indbydende ud. 

                     
 

Herefter bliver børnene puslet og puttet. 

 

Børnene sover udenfor i barnevogne med mindre andet er 

aftalt. De står i læ for al slags vejr enten i min garage eller 

i min sommerstue. Når børnene vågner bliver de tilbudt 

frugt/brød og vand/mælk. Resten af eftermiddagen 

foregår med leg ude eller inde afhængig af årstiden.  

 

I min dagpleje går vi meget op i vores kultur. Om det er 

fastelavn, påske eller jul bliver højtiderne markeret på 

forskellig vis. Børnene holder af at blive klædt ud, pynte 

op og fabrikere ting og sager til mor og far. 

 

Vel mødt hos Susanne, som glæder sig til at 

lære jer at kende.                      
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