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Lidt om mig 
Jeg er født i 1960. Jeg har tidligere arbejdet 1 år i køkkenet i 
en vuggestue, men hjalp også til med børnene. Herefter fik 
jeg arbejde som pædagogmedhjælper i en børnehave, hvor 
jeg var i 5 år. Da min barselsorlov på min yngste var ved at 
være slut, søgte Aabenraa Kommune dagplejere i Stubbæk, 
og jeg var heldig at få stillingen, og har været dagplejer 
siden 1993. 
Jeg bor alene og har 3 voksne børn og en lille flok 
børnebørn. 

 
 

 Mit hjem 
 Mit hjem er både dyre- og røgfrit. 

 
Jeg har et dejligt værelse til børnene, men vi opholder os 
stort set i hele huset, da netop de hjemlige rammer er 
vigtige i min dagpleje. 

 

 

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

 
 Grundkursus for dagplejere 

 Kursus for erfarne dagplejere 

 Barnets sansemotorik 

 Samspil og relationer 

 Børn og natur 

 Pædagogiske læreplaner 

 Dokumentation og evaluering 

 Planlægning af pædagogiske aktiviteter 

 Krop og kost 

 Børns kompetencer 

 Omsorg 

 Førstehjælpskurser –repetition 
hvert 2. år 

 Inkluderende pædagogiske 
miljøer i dagtilbud 

 Pædagogiske læreplaner i 
dagtilbud 

 Certificeret naturdagplejer – 
Grønne Spirer i 2015 og 2016 

 Motorik med Rend & Hop 

 VækstModellen – Vejen til den 
gode samtale 

 Den styrkede pædagogiske 
læreplan 2019/2020  

 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på, at børnene er trygge og glade i hverdagen. Derfor er det vigtigt for mig, 
at de lærer omsorg for hinanden og tager hensyn til hinanden. Dette er med til at binde nogle 
venskabsbånd, som ofte holder helt op gennem skoletiden – og hvad er bedre end gode venner? 
 
Vi går, så vidt muligt, ud hver dag og i al slags vejr. Vi hopper i vandpytter og graver i mudder, så 
det er vigtigt, at børnene må blive beskidte. Ude har vi mulighed for at bruge os selv fuldt ud, og 
dette er med til styrke den motoriske udvikling. 
 

Vi bruger naturen meget. Vi plukker 
bær og grønt, så børnene lærer 
noget om, hvor tingene kommer 
fra, og ind imellem laver vi f.eks. 
marmelade, grød eller andet. Vi 
giver os tid til at kigge på insekter, 
planter og dyr og snakker om 
vejret. Desuden elsker vi at synge, 
danse, læse, rim og remser.  
 
Alle aktiviteter bliver naturligvis 
tilrettelagt efter, hvilken 
børnegruppe jeg har, både 
aldersmæssigt og hvilke ting der 
interesserer dem, og det kan derfor 
variere. 

 
Vi går i legestue – vi har et lille, dejligt hus helt for os selv, hvor vi laver forskellige projekter med 
andre dagplejere. Jeg er i det hele taget med i mange aktiviteter i samarbejde med mine dejlige 
kolleger og er altid frisk på at afprøve nye ideer. 
 
Jeg mener, at det er meget vigtigt, at børnene kommer ud blandt andre og føler sig trygge 
derved, da det er en nødvendighed i det samfund, vi lever i. Vi dagplejere besøger hinanden, for 
at børnene lærer os og vores hjem at kende og blive en del af et større socialt fællesskab. 
 
Vi besøger Stubbæk Børnehus med fokus på den gode overgang, så børnene kender 
omgivelserne, når de senere skal i børnehave. 
 
På min opslagstavle kan I se, hvad der skal ske i løbet af ugen, men der er altid plads til 
spontanitet og til at ”fange” børnene, hvor de er lige nu og bygge videre derfra.. 
 
I Dagplejen arbejder vi ud fra ”Den Styrkede pædagogiske læreplan” og I vil kunne se forskellige 
opslag og måske nogle produkter, som jeres barn har lavet, og jeg fortæller altid gerne, hvad vi 
har oplevet gennem dagen  Mit fokus i mit arbejde med det enkelte barn og børnegruppen er 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 være allergi, spise, sovevaner eller andet. 

Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller gerne vil snakke om, så sig endelig til. 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

Jeg håber, at vi ses! 

Mojn 

- Lone 

 


