
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Tina Christiansen                           

Kastanievej 5 

6230 Rødekro 

 

 
 

Lidt om mig 
Jeg er gift med Thomas, og vi har sammen to drenge Jacob og 
Jonas. 
 
Jeg blev uddannet som pædagog i sommeren 2001. Da jeg fik 
Jacob, fik jeg et ønske om, at kunne passe mit eget barn. Derfor 
søgte jeg dagplejejobbet og fik det, da det bød sig i september 
2004. Jeg har haft begge mine drenge i dagpleje og siden haft 
glæden ved, at tage vare på jeres små guldklumper. 

 
 

 
 

 

 

 Mit hjem 
 Røg: Røgfrit 

Dyr: Hjemmet er dyrefrit 
 

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

  Grundkursus for dagplejere 

 Førstehjælp med løbende repetition 

 Børn og natur 

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud & SFO 

 Selvledelse og formidling i 
omsorgsarbejdet 

 Anerkendende kommunikation i 
omsorgsarbejdet 

 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 Certificeret naturdagplejer Grønne 
Spirer 

 Forskningsprojekt – Vi lærer sprog 

 Motorik & bevægelse – Rend & Hop 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

 

  



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 I min dagpleje lægger jeg vægt på, at dit barn opnår tryghed & tillid ved at være hos mig. At dit 
barn bliver set og hørt. Jeg lægger vægt på tid & ro i dit barns hverdag, hvor der er 
forudsigelighed og genkendelighed, hvor det kan lege og fordybe sig. Lære af dets erfaringer i 
forhold til sig selv og de andre børn i gruppen.                   
                                                                                                                                                                            
Jeg er bevidst om min rolle i læringsmiljøet. Jeg iagttager og reflekterer rigtig meget over, 
hvordan jeg bedst er nærværende og støttende i dit barns hverdag og udvikling. Jeg viser dit 
barn vejen i dagplejen, så det bliver klar til børnehaven.    
                                                                                                                             
Jeg arbejder ud fra det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Med 
udgangspunkt i hvad vi lige er optaget af i min dagpleje, laver jeg hver måned læringsmål for 
mit læringsmiljø, hvor vi kommer omkring alle 6 læreplanstemaer. Opfyldelse af målene sker 
gennem leg og fælles oplevelser. Jeg tænker læring ind i de daglige rutiner, planlagte/spontane 
aktiviteter og børnenes egen leg, så det tilgodeser dit barns trivsel, læring, dannelse & udvikling. 
Jeg har et ophæng i min dagpleje, hvor jeg dokumenterer mit arbejde med den styrkede 
pædagogiske læreplan, og hvor I som forældre også bliver medinddraget til at kunne støtte op 
omkring mine læringsmål derhjemme.      
 
I min dagligdag kommer vi omkring læreplanstemaerne f.eks. Natur, udeliv & science, hvor vi 
bruger nærmiljøet med de muligheder, der byder sig af forskelligt natur, mærke årstiden, eller 
science i børnehøjde. Dit barn lærer om bæredygtighed og at begå sig i og med naturen. Krop, 
sanser & bevægelse, hvor jeg fokuserer på, at dit barn får stimuleret alle sanser og får kendskab 
til kroppen og dens muligheder gennem sanglege, at bage og lave lidt mad i køkkenet, lege 
sammen og udfolde sig motorisk. Kommunikation & sprog, er med udgangspunkt i ”Vi lærer 
sprog”, hvor vi har fokus på bestemte ord hver måned, synge sange, samt daglig italesættelse i 
rutinerne og aktiviteterne. Kultur, æstetik & fælleskab, at lave kreative ting, hvor barnet skaber 
noget. At barnet får kulturelle oplevelser såsom teater på biblioteket eller julegudstjeneste i 
kirken. Kendskab til digitale medier. Kendskab til traditioner. Føle samhørighed med lokalmiljøet 
ved at udforske og gøre brug af lokalsamfundet. Social udvikling, kunne deltage i mit og et 
større fællesskab, ved at komme i dagpleje og deltage i legestuen. Danne relationer & 
venskaber, lære empati, lære at hjælpes ad og vise hensyn. Alsidig personlig udvikling, have 
deltagelsesmulighed i det vi laver uanset barnets forudsætninger. At blive selvhjulpen & 
selvstændig ved at undersøge, undres og øve sig i de daglige rutiner & aktiviteter dit barn indgår 
i.   
 
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 gæstedagplejer i hendes eget hjem. Lise besøger os individuelt eller i 
legestuen alt efter, hvordan det passer ind i hendes dagligdag og efter hensyntagen til hendes 
børnegruppe. Jeg kan komme på besøg hos hende, hvis det passer ind med min børnegruppe. 
Skulle jeres barn få gæsteplads hos Lise, er I velkommen til at besøge hende, inden jeres barn 
skal i gæstepleje. 
 
I min gruppe mødes vi i legestuen (heldagslegestue ca. hver 3. uge) og diverse arrangementer. 
F.eks. Fastelavn, Sangens dag i Rise Kirke, Bedsteforældredag, Julekomsammen med forældre. I 
legestuen møder jeres barn de andre dagplejere og deres dagplejebørn. Genkendeligheden 
hjælper med til at gøre dit barn mere tryg, når dit barn f.eks. skal i gæstepleje hos en kollega. 
Samtidig med det, lærer dit barn 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. 
 
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 

- Tina Christensen 

 


