
 

Velkommen 
til min dagpleje 
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Dravengvej 30 
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Lidt om mig 
Jeg hedder Rie, og jeg bor sammen med min mand Freddy, vi er 
begge fra 1983. Vi har sammen tre dejlige børn: Nana (2004), 
Nicoline (2008) og Oliver (2014).  
 
I 2003 var jeg med til at starte legelandet ”Play n´fun House” op i 
Sønderborg, som vi havde i tre år. Samtidig tog jeg social- og 
sundhedshjælperuddannelsen og har bl.a. arbejdet to år i 
hjemmeplejen i Ringe og 8 år på plejecenter Grønningen i Tinglev. I 
2010 fik jeg orlov fra mit job i et år, da jeg fik et barselsvikariat som 
dagplejer. Jeg sagde mit job op, da jeg blev ansat som dagplejer 1/1 
2017.  

 

 

 

 

 Mit hjem 
 Mit hjem er røgfrit og med store lyse rum, hvor børnene har god plads til leg, motorisk og kreativ 

udfoldelse.  
 
Vi har en kat, der godt kan lide at være ude eller sove på 1.sal. 
 
Udendørs er en del af haven indhegnet, hvor vi har sandkasse, 
gynge, cykler, rutsjebane m.m. 
Vi har desuden en tilstødende grund med en legeplads, som vi af 
og til besøger. Der har vi bl.a. en stor sandkasse, legehus, vippedyr, 
en bakke med rutsjebane og indhegnede høns og geder. 

 

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

  Førstehjælpskursus med særligt ansvar for børn - opdateres løbende 

 Kursus i ”VækstModellen” - Vejen til den gode samtale 

 Motorik-kursus, ”Rend & Hop” 

 2-årigt forskningsprojekt om sprog, ”Vi lærer sprog”  

 Kursus i Tumlingeyoga 

 Inspirationsaften om Science i børnehøjde 

 Kursus i ”Den styrkede pædagogiske læreplan” 2019 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på omsorg og nærhed for at børnene kan føle sig trygge og derved udvikle 
deres egen personlighed.  

 
Igennem leg, kreativ udfoldelse, sang, musik, bøger, kuglebad, naturen og meget 
mere får børnene mulighed for at udvikle sig sprogligt, motorisk, socialt og 

kulturelt. Ligesom de andre dagplejere arbejder jeg ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan 
og sprogprojektet ”Vi lærer sprog”.  

 
 
I min entre vil I kunne følge min planlægning, som tager 
udgangspunkt i læreplanstemaerne og grundstenene fra Den 
styrkede pædagogiske læreplan. Vores dagplejekonsulent kommer 
ca. hver 3. mdr. og giver faglig sparring omkring børnene, mine 
læringsmiljø m.m.  

 
 
Vi går i heldagslegestue én gang om ugen. Det kan I læse mere om på vores legestueprofil for 
Tinglev-legestue. Derudover mødes vi med andre dagplejere, når vi synger i kirken, leger i 
skoven, besøger plejehjemmet, får læst historie i skolen af 3. klasses elever, er til gymnastik i 
hallen eller besøger hinanden.  
 
Vi er ude stort set hver dag, dog med forbehold for børnenes individuelle behov.  
 
Når jeres barn skal i gæstepleje, besøger vi, så vidt muligt, den dagplejer jeres barn skal til i 
gæstepleje. Jeg og børnegruppen besøger også børnehaven inden børnehavestart. 
 
Vi spiser ca.:  

 Kl. 08.30-09.00 brød/frugt/vand  

 Kl. 11.00-11.30 brød/grønt/mælk 

 Kl. 14.30-15.00 brød/frugt/vand 

 

 
 

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 undre jer over, er I altid velkommen, og så får vi en god snak 

omkring det.  

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Rie 


