
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Pia Hynding 

Lærkeparken 19 

6230 Rødekro 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er født i 1964, og jeg er udlært i en tøjbutik i Sønderborg. 
 
Jeg har været dagplejer siden år 2000.  
Jeg er gift med Michael, og sammen har vi tre dejlige børn, en pige 
og to drenge, hvoraf de to er udeboende. 
 

 
 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Ingen dyr 

Røg: Hjemmet er røgfrit 
 

 

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

  Grundkursus for dagplejer 

 Førstehjælp med løbende opdatering 

 Pædagogisk læreplan 

 Barnets sprogudvikling 0-3-årig 

 Personlig udvikling 

 Certificeret naturdagplejer 

 Vi lærer sprog i dagplejen 

 VækstModellen – vejen til den gode 
samtale 

 Rend og Hop motorik/bevægelse 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

  

 

  



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Her i min dagpleje er natur en stor del af vores hverdag. Jeg tænker motorik/bevægelse ind i 
vores dag. På min legeplads kan de små poder også udfordres med diverse legeredskaber. I min 
dagpleje har jeg en ladcykel, som vi gerne benytter til nye spændende oplevelser, bl.a. besøg på 
biblioteket.  

 
Der bliver sat ord på nye ting, og andre ting bliver genopfrisket. Der er også 
indendørs aktiviteter så som sang – dans – kreative aktiviteter, hvor jeg bl.a. 

arbejder, med at barnet får kendskab til vores kultur, f.eks. fastelavn, påske og jul.  
 
Jeg lægger stor vægt på det enkelte barns leg og læring. Jeg hjælper dit barn på vej i dets 
sociale udvikling, så barnet bliver klar til børnehave. 
 
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Hver måned arbejder jeg med et nyt tema, og jeg tager 
udgangspunkt i barnets nysgerrighed og interesse. Jeg 
arbejder temaet ind i vores daglige rutiner. 
 
I Rødekro er vi delt op i tre legestuegrupper. Vi har fire fællesarrangementer i løbet af året. Bl.a. 
Dagplejens dag i maj og Byfesten i august. Vi har Lise, som er vores gæstedagplejer i hendes 
hjem. Lise besøger os individuelt eller i legestuen alt efter, hvordan det passer ind i hendes 
dagligdag, og efter hensynstagen til børnegruppen hun har i gæstepleje. Jeg kan komme på 
besøg hos hende, hvis det passer ind med min børnegruppe. Skulle jeres barn få plads hos Lise, 
er I velkomne til at komme på besøg hos hende, inden barnet skal i gæstepleje hos hende. 

 
Vi dagplejere og børn i min gruppe mødes i legestuen 
(heldagslegestue ca. hver 3. uge) og til diverse 
arrangementer. F.eks. Fastelavn, Sangens dag i Rise kirke, 
Bedsteforældredag og Julekomsammen med forældre. Vi 
mødes i legestuen, så dit barn får set og mødt de forskellige 
dagplejere og børn i gruppen.  
 

Genkendeligheden hjælper med til at gøre dit barn mere tryg, når dit barn skal i gæstepleje hos 
en kollega. Samtidig med det, så lærer dit barn også at begå sig i en større gruppe, med henblik 
på den videre rejse til børnehaven. 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 

voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal 

tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet. 

Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring 

det. 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Pia Hynding 


