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Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1961, og jeg startede som dagplejer i 1985. Jeg er gift 
med Jan, og vi har sammen to voksne børn og to børnebørn. 
 
Jeg er udadvendt, smilende, imødekommende og har en positiv tilgang 
til livet.  
 
Jeg holder meget af at være ude i naturen, og jeg bruger bl.a. min fritid 
på lange gå- og cykelture i naturen. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: ingen 
 Røg: Hjemmet er røgfrit 

 

 

 
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser: 
 Grundkursus for dagplejere 

 Førstehjælp med løbende opdatering 

 Forældresamarbejde 

 Samspil og relationer 

 Erfarende dagplejere            

 Børn og natur 

 Dokumentation og evaluering af 
pædagogisk arbejde 

 Pædagogiske lærerplaner 

 Sanse og motorisk udvikling 

 Planlægning af pædagogisk aktivitet 

 Musik 
 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud 

 Naturpædagogik og udeaktiviteter for 
børn 

 Certificeret naturdagplejer ”Grønne 
Spirer” 

 ”Rend & Hop” – motorik og bevægelse 

 Sprogkursus ”vi lærer sprog” 

 Tumlingeyoga 

 Vækstmodellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Den styrkede pædagogiske lærerplan  

 



 

Hverdagen hos mig 

 
  

 Jeg lægger vægt på, at børnene får en tryg og hjemlig hverdag hos mig med nærvær og omsorg, 
og hvor børnene får ro til leg og fordybelse.  
 
Jeg arbejder med den lovbestemte styrkede pædagogiske lærerplan og de seks lærerplans 
temaer:  

 Alsidig personlig udvikling 
 Social udvikling 
 Kommunikation og sprog 
 Krop, sanser og bevægelse 
 Natur, udeliv og science 
 Kultur, æstetik og fællesskab 

 
Jeg bruger naturen meget med 
børnene, f.eks. leg i det fri eller 
cykelture i skoven, hvor vi har rig 
mulighed for at bruge vores 
nærmiljø i leg og læring. Jeg 
lægge stor vægt på, at vi kommer 
ud hver dag uanset årstid.  
 

Gennem sang og musik har vi mange sjove og lærerige timer, hvor jeg selv leverer musikken på 
guitar.  
 
Vi er også sammen med mine kolleger og deres dagplejebørn f.eks. i legestuen, til gymnastik, til 
kirkerytmik og til fælles arrangementer. 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring 

jeres barn. Husk at fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn 

som jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan f.eks. være allergi, spise og 

sovevaner eller lignende.  

Der er altid tid og rum til en god snak. 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Solvej J. B. Asmussen  


