
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Susanne Skovgaard Pedersen 

Blansvej 33, Bovrup                                                                                          

6200 Aabenraa   

 

 

 

 

Lidt om mig 
Jeg er årgang ’62. Er gift med Steen og sammen har vi en datter, 
Ann, der har tilført familien to skønne børnebørn, Ida og Julie, 
sammen med svigersønnen, Kenneth. 
 
Jeg har arbejdet som dagplejer siden august 1989. 
Meget af min fritid foregår i ”Jernalderen” via rekonstruktionen af 
Nydambåden, hvor jeg er bastbinder, ”tøjmager” og roer, samt i 
”Vikingetiden”, som viking (reenactment) med forarbejdning af uld, 
håndsyning, plantefarvning, spinding af uld til garn, vævning osv. 

 
 Mit hjem 
 Vi har en Belgiske hyrdehund – Tervueren ved navn Eik.  

Hjemmet er røgfrit. 
 
Indendørs er der et legeværelse i forbindelse med køkken-alrum. 
Udendørs er der gårdsplads med legeområder, samt et stort indhegnet legeområde med græs. 

 

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

 
 Grundkursus for dagplejere 

 Suppl. Erfarne dagplejere 

 Suppl. vanskelige samtale 

 Suppl. Egenindsigt 

 Børn & Natur                                                                              

 Pædagogiske læreplaner 

 Dokumentation & evaluering 

 Planlægning af pæd. Aktiviteter 

 Diverse foredrag – bl.a. Sensitive Børn, 
Psykologi & Pædagogik, Bedre kvalitet i 
dagplejen, Omsorg 

 Pædagogiske læreplaner i dagplejen 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud & SFO 

 Førstehjælp – grundkursus og løbende 
opdatering 

 Selvledelse og formidling i 
omsorgsarbejdet 

 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 Anerkendende kommunikation i 
omsorgsarbejdet 

 Grønne Spirer – kursus i 
naturpædagogik og udeaktiviteter for 
børn – (4 kurser) 

 Naturdagplejer 

 Vi lærer sprog i dagplejen og 
vuggestuer,  2 årigt forskningsprojekt 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Motorik og bevægelse – 
Frontløberkurset - Rend og Hop med 
ida og Oliver. 

 Den styrkede pædagogiske læreplan  

 Brede læringsmål og evaluering af 
læringsmiljø  

 



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger vægt på en tryg, harmonisk og genkendelig hverdag, hvor børnene kan udfolde sig, 

blive set og hørt. Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og tilrettelægger en 

hverdag med spændende aktiviteter, hvor børnene bruger deres fantasi og kreative udfoldelser 

gennem leg og bevægelse. Jeg benytter ofte mine sprogkasser, som er et rigtig godt 

udgangspunkt for gode snakke. Kasserne indeholder f.eks. genstande/bøger til de temaer som vi 

arbejder med. 

 

Faste rutiner - som f.eks. spise situationen/middagssøvn - er vigtige for at skabe tryghed og ro i 

dagligdagen. 

   

 

Vi er ude så meget vi kan og hver dag. Meget god læring foregår, når kroppen 

stimuleres i leg og bevægelse. Vores dejlige natur og området omkring os byder på 

masser af oplevelser og mulighed for motorisk udfoldelse i bl.a. skov, krat, grøftekanter og det 

benytter jeg mig meget af. Jeg har en shelter i haven som af og til benyttes til børnenes 

middagssøvn. 

 

Hvis vejret tillader det, benyttes der gerne bål til madlavning og hygge. 

 

 

  

Vi er i heldags legestue hver tirsdag i kælderen under Børnehaven Regnbuen i Bovrup, hvor 

børnene får mulighed for at lære både mine kollegaer og deres dagplejebørn at kende, og de 

lærer at være i et større socialt fællesskab. Vi har hver gang små ”emner”, og indimellem er vi 

”ude af huset”, evt. på udflugt. 

 

Første tirsdag i måneden er vi i gymnastiksalen. 
 

 

 

 

 

 



 
 

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. Der er altid tid og rum til en god 
snak. 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Susanne Skovgaard Pedersen 

 


