
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Ninna Malmkjær                           

Lindeparken 10 

6230 Rødekro 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1964, har været dagpleje siden 1996. Jeg er flyttet til 
Rødekro i 2007. 
Jeg er gift med Rene, vi har to børn.  
 

 
 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Ingen dyr. 

Røg: Røgfri hjem. 
 

 

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

  Grundkursus som dagplejer 

 Personligudvikling   

 Førstehjælp med løbende repetition  

 Dagplejer som profession 

 Børns kompetenceudvikling 

 Anerkendende kommunikation 

 Kursus for erfarende dagplejere 

 Pædagogiske læreplaner 

 Grønne spirer – Certificeret 
naturdagplejer 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale   

 Rend & Hop – Krop og bevægelse 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger vægt på, at børnene føler sig trygge, og at de har en lærerig og sjov hverdag.  
Jeg arbejder med at gøre børnene selvhjulpne i forbindelse med måltider og påklædning. 
 
Vi er meget ude, da, jeg mener, naturen i sig selv har de motoriske redskaber børn søger, samt 
at der er mere rum til bevægelse og større mulighed for at stimulere deres sanser. Vi har som 
regel madpakker med - vi synes, det er så hyggeligt at spise i naturen. 
 
I min legestuegruppe har vi heldagslegestue ca. hver 3. 
uge, og vi holder forskellige arrangementer så som 
fastelavn, bedsteforældredag og julekomsammen med 
forældre, og vi deltager i Sangens Dag i Rise Kirke. I 
legestuen møder børnene andre dagplejere og børn, 
og de lærer at være i et større socialt fællesskab, dette 
også med henblik på deres videre rejse til børnehave.  
Genkendelighed gør børnene trygge, og de kender de 
andre dagplejere, hvis de skal til en af mine kolleger i 
gæstedagpleje og vi har også en gæstedagplejer i 
Rødekro. 

 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

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

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

 

På gensyn i min dagpleje 

- Ninna Malmkjær 

 

 


