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Lidt om mig 

Jeg er årgang 1966, og jeg har arbejdet som dagplejer siden 
1997. Jeg er gift med Thomas, og vi har tre piger Maria 
Louise, Charlie og Sanne. Alle er udeboende. Jeg har titlen 
som mormor.  

Jeg er åben, udadvendt og energisk og nyder at finde på 
lege og aktiviteter sammen med børnene. 

Som udgangspunkt skal du ikke have barnevogn og dyne 
med hos mig. 

 

 

 Mit hjem 
 Hjemmet er røgfrit og uden dyr.  

Jeg har en lukket gårdhave, sandkasse og plads til leg og fordybelse. Huset er i 3 plan, hvor 
stueplan er til dagpleje, med et værelse, gang og køkken/bryggers som også bruges til leg. Der 
kan holdes ved hoveddøren for aflevering og afhentning. 

 

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

  Førstehjælp- løbende opdatering 

 Pædagogiske Læreplaner 

 For erfarne dagplejere 

 Samspil og relationer 

 Børn og natur 

 Arbejder med bæredygtighed og Grønne Spirer/ certificeret naturdagplejer 

 VækstModellen – Vejen til den gode samtale 

 Sparring (Det gode samarbejdet) 

 2-årigt sprogforskningsprojekt: Vi lærer sprog 

 2-årigt forløb: Motorik og bevægelse fra ”Rend og Hop med Ida” 

 Tumlinge yoga for børn 

  



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 For at skabe en tryg hverdag for børnene er dagen fyldt med faste rutiner. De daglige rutiner 
skaber genkendelighed, som er vigtig for børnenes læring og selvhjulpenhed, eks.: ved at hjælpe 
med at dække bord, rydde op og tage tøj af og på. Inddragelsen af børnene er også vigtig for 
barnets udvikling af selvværd og selvtillid. Der skal være tid til at gro.  

Ugen er opdelt i temaer: Yoga-dag, legestue-dag, krea-dag, tur-dag og fredags-rock. Jeg 
griber børnenes initiativer, og der er plads til at være fleksibel og spontan. Hverdagen 

går hånd i hånd med Den styrkede pædagogiske læreplan. 

Motorik, ude liv og bæredygtighed er mine fokusområder. Vi laver motorikbaner inde og 
ude. Vi er meget ude i haven, byens legepladser og skoven. Når vejret og 
børnegruppen gør det muligt sover børnene i telt. Når vi er ude at gå, snakker vi om, at 
affald ikke skal ligge i naturen - vi samler det op.  

Bæredygtighed hænger sammen med de 17 verdensmål. Jeg omsætter målene, så de passer til 
mit liv og min hverdag med børnene, f.eks.:  

 Jeg handler helst danske varer, for at undgå unødig transport. 

 Jeg kaster altid et blik i ”undgå madspilds”-kassen i supermarkedet. 

 Hvis det er muligt, køber jeg økologisk. 

 Sorterer vores affald. 

 Minimerer brug af sølvpapir. 

 Jeg har strikket små klude, som børnene tørrer hænder i. 

 Lærer børnene at slukke for vandet, når de/vi vasker hænder. 
 

Der er så mange ting, vi kan gøre, se mere på: 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

https://bornetubegude.dk 

Tryk på find inspiration – verdensmål, de er koblet sammen med Den styrkede pædagogiske 
læreplan. 

                              

                                                                                                           

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://bornetubegude.dk/


 
 

Hverdagen hos mig  
 

For mig handler det om, at mange bække små, gør en stor å. Børnene bliver i det små 
bevidstgjort og præget til sunde vaner. Jeg vil som voksen gerne være et forbillede for børnene - 
en god rollemodel.                                                                           

Jeg arbejder på at lære børnene om deres lokale nærmiljø. Jeg vil besøge brandstationen og 
senere tandplejen. Der er meget, vi kan lære om i vores by. 

Vi spiser ca.: 

 kl. 08.30: brød / frugt og grønt / vand                                  

 kl. 11.00: brød / grønt / mælk / vand 

 kl. 14.30 brød / frugt og grønt / vand 

Legestue: 
Jeg er i legestue efter en plan, som udgangspunkt hele dagen. Sammen med de andre 
dagplejere i gruppen har vi forskellige aktiviteter i løbet af året. Aktiviteterne er nævnt i den 
fælles legestueprofil https://aabenraa-dagplejen.dk/legestueprofiler  

Se under Kongehøj distriktet.  

Gæstepleje: 
Inden dit barn skal i gæstepleje, fortæller jeg, hvad der er relevant for en god overgang. Hvis det 
er muligt, går vi på besøg hos gæstedagplejeren. 

  

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 En daglig dialog om hvad vi har lavet, og hvad vi øver, 
er en selvfølge for mig. Jeg sætter pris på, at vi som 
voksne kan inspirere hinanden til aktiviteter og gode 
oplevelser. Ved afhentning er der for det meste god 
tid til snak, samt tid til at børnene kan vise, hvad de 
er optaget af. Trygge forældre giver trygge børn. 

Er du blevet nysgerrig, er du velkommen til et besøg. 

https://aabenraa-dagplejen.dk/legestueprofiler
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