
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

 

Pernille Møller                           

Bakkevej 7 

6230 Rødekro 

Mobil: 26136016 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1978. Jeg har tidligere arbejdet som selvstændig 
møbelpolstrer, men har de sidste mange år været ansat hos 
PostNord som postbud. I 2017 blev jeg ansat som dagplejer ved 
Aabenraa Kommune. 
 
Jeg bor sammen med Lars, og vi har tre hjemmeboende børn (Ida 
Sofie, Frederik, Emil og Alma). 

 

 
 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Vi har en hund, tre kaniner og høns. 

Røg: Hjemmet er røgfrit. 
 

 

 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på at skabe tryghed, nærvær og omsorg for det enkelte 
barn, da jeg mener, det er basen for glade, velfungerende og udviklende børn.   

 
Vi leger, tumler, synger, læser og hvert barn udforsker verden 
på hver deres måde og derved stimuleres alle deres sanser. 
 

Vi bestræber os på at være ude hver dag bl.a. på matriklen, hvor jeg har to dejlige områder: et i 
haven med sandkasse og sansegynge, og et andet med cykler/scootere og sandkasse, hvor 
børnene kan lade fantasien få frit løb i form af leg.  
 
Vi bruger også legepladserne, naturen og skoven, hvor vi ser på dyr, leger, har picnic og finder 
alle mulige sjove ting, som vi tager med hjem og bruger kreativt. Jeg nyder at være kreativ med 
børnene på det enkelte barns niveau. 
 
Vi “besøger” gerne hønsene i haven hver dag, hvor vi samler æg, og når der skal sås nye 
grøntsager i køkkenhaven, er børnene også en del af den proces.  
 
I min gruppe mødes vi ugentligt i Borgerhuset ved Rødekro hallen, hvor formålet er at lære 
børnene at lege i større grupper, men også lære mine kollegaer at kende, så de bliver trygge 
med henblik på at skulle i gæstepleje. Vi mødes også til heldagslegestue og gymnastik. 
 
Vi spiser tre måltider om dagen: formiddag, middag og eftermiddag, hvor jeg tager 
udgangspunkt i en sund og varieret kost i overensstemmelse med Aabenraa kommunes 
kostpolitik. 

 

 

 
 

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 undre jer over, er I altid velkommen til en god snak om det. 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Pernille M. Skaarup 

 

 


