
 

 

                             Dagplejer profil 

 

”At være dagplejer, handler om langt mere end blot daglig pleje af samfundets små individer. Det handler 

om omsorg, nærvær, tryghed, lærdom og de første vigtige forberedelser til et selvstændigt liv.” 

Mit navn er Tina Pedersen og jeg har arbejdet som dagplejer i Antvorskov Distrikt siden 2001.  

For at kunne få succes med at opfylde børnene behov, arbejder vi i Slagelse Kommune med læreplaner, som 
er et redskab der hjælper os til at forstå hvordan vi når ind til det enkelte barn, samt temaer hvert  år, der 
giver mulighed for fordybelse og gør det muligt for os som dagplejere at følge børnenes tempo i udviklingen. 
Ydermere har jeg og en kollega et sideløbende projekt, hvor vi ud fra allerede eksisterende projekter, 
arbejder intensivt med læreplanstemaer.   

Hver anden uge, samles en gruppe dagplejere i vores legestue, som jeg ser som en fantastisk mulighed for at 
børnene kan styrke deres socialisering yderligere og vende sig til større forsamlinger. Da der i legestuen er 
en god blanding af børn (aldersmæssig forskel, forskel på udviklingstrin/niveau og forskel i evnen til at agere 
med andre) planlægger mine kollegaer og jeg en masse forskellige kreative aktiviteter, der tilgodeser alle, så 
ingen bliver ekskluderet. 

For at højne vores faglige viden omkring børn med særlige behov, har en gruppe af mine kollegaer og jeg 
selv deltaget i kurser omhandlende udsatte - og sårbare børn. Dette har ledt til dannelsen af netværksgruppen 
”Rummelighed & inklusion”, som er at finde på Slagelse Dagpleje Profil (dagplejen.slagelse.dk).  

 

Som person er jeg pligtopfyldende, vedholdende, menneskelig og kærlig. Jeg sætter stor pris på et godt 
forældresamarbejde og jeg føler selv jeg er god til at give gode råd, hvis forældrene har brug for information 
om hvordan de kan takle situationer bedre, når det kommer til deres børn. Jeg går desuden op i at lære 
børnene at være så selvstændige som muligt, ud fra den alder de har – men samtidig er det også vigtigt for 
mig at børn får lov til at være børn. Jeg mener jeg er god til at sætte grænser. Jeg ser mig selv som en 
konsekvent, men retfærdig person, som kun vil børnene det bedste, samt give alle der er knyttet til mit 
arbejde en god oplevelse. 

I skal være hjertelig velkomne i mit hjem - Tina Pedersen. 

 

 

 


