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Mit navn er Birthe Helena Madsen, jeg er født 1968 og blev i 1988 gift med Kim (født 1963) 
Vi har 3 børn. Maria født 1986, Maja født 1989, Victor født 1997. 
Jeg startede som dagplejer i 1999. Af natur er jeg glad, positiv, aktiv og stabil. 
Jeg er ikke ryger og vores hjem er røg og dyr frit ( allergi venligt) 
I min fritid bruger jeg meget tid på min Mountain Bikes, min familie og mine 2 børnebørn. 
Bor i et parcelhus med en stor lukket have med masser af plads. 
 
Da corona blev en del af vores hverdag måtte vi tænke kreativ. 
Rådet var/er at vi skal være ude så meget som muligt. Det er ikke svært for mig men vi manglede et sted 
hvor vi kunne være i tørrevejr og få lidt varme.  
Min mand har lavet et lækkert uderum til os. Der er varme, strøm, køleskab, pusleplads, spiseplads, 
opbevaring af tøj til hvert barn og 2 senge til de største børn kan sove middagslur på. 
Der er også lavet en udendørs håndvask, så vi nemt kan få vasket hænder. 
Vi har stor glæde af vores rum og på den anden side af corona vil denne måde at være dagplejer på, stadig 
være min og børnenes. I tilknytning til vores uderum har vi en dejlig have, og kan på den måde være så 
meget ude som muligt.   
Den erfaring jeg har gjort efter et år med Corona er at børnene trives, de er mindre syge, sover godt om 
natten og forældrene er både trygge ved, og glade for vores udeliv.  
 
Jeg lægger stor vægt på at skabe og give børnene en tryg og harmonisk hverdag, som alle børn har brug for 
at udvikle sig. 
Jeg har stor erfaring med børn med særlige behov og præmature børn. 
Jeg bruger naturen meget året rundt, da det skærper børnenes sanser og de får masser af frisk luft. 
Jeg bor tæt på skov og store naturskønne områder.  
De pædagogiske læreplaner, som har til formål at bidrage til jeres barns læring, indgår i mine daglige 
aktiviteter. 
 
 
 Eksempler på hvordan jeg arbejder med de 6 læreplanstemaer: 
 
Alsidig personlig udvikling: 
 
Jeg arbejder på at gøre børnene selvhjulpen, tag tøj af og på. Kravler op på stolen/puslebord, dække bord, 
sætte i opvaskemaskinen, og være medbestemmelse : hvad skal vi i dag, hvor skal vi hen, så de opnår 
selvtillid og selvværd. Lære børnene at sætte ord på deres følelser, anerkend deres følelser og vise det er 
ok at have den følelse. 
 
Kommunikation og sprog: 
 
Vi går på biblioteket og låner bøger. Vi læser, snakker og har konkrete ting med (læseleg) 
Snakker med børnene om det vi gør og ser. Rim, remser og sang med bevægelse til.  
Jeg bruger også babytegn der er til stor gavn for de børn der ikke har sprog endnu. 
 
Social udvikling: 
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Jeg inddrager det enkelt barn i fællesskabet, man hjælper hinanden med at tá tøj af og på, dele legetøj, vise 
omsorg for hinanden og trøste.  
Gå på tur med hinanden i hånden, øve turtagning på f.eks cyklen.  
 
Krop, sanser og bevægelser. 
 
Det er en meget vigtigt del af børns udvikling. Jeg laver aktiviteter der styrker deres kropslige udvikling som, 
morgengymnastik, bevægelselege til Tulle og Skalle, motorikbane ude og inde, leg i skoven og hoppe i 
vandpytter.  
 
Natur, udeliv og science: 
 
Jeg elsker at være ude i naturen og syndes det er et godt sted at være hele året rundt. Vi er ude hverdag, 
det giver børnene mulighed for at følge årstidernes skift tæt.  
Ude børn giver også sunde børn. Vi spiser ude så snart vejret tillader det.  
Vi lægger kartofler i spande og følger deres vækst og slutter af med kartoffelmadder.  
Løfter sten og ser hvad der gemmer sig, dufter til blomster, finer snegle og mariehøner. Lytter til fuglene og 
ligger på græsset og kigger på dem.  
Vi leger med vand, blade og grene. Laver drager af poser og ser når vinden er her så kan de flyve.  
Kultur, æstetik og fælleskab: 
 
Vi fejrer højtidernes traditioner jul, påske, fastelavn osv, børnenes og min fødselsdag, vores dagplejedag. 
F.eks til jul er vi i kirke, laver julepynt og julegaver, læser julebøger, synger julesange, går med nissehuer.  
Bager småkager, og laver julefrokost.  
 
Forældresamarbejde: 
 
Jeg lægger stor vægt på at vi har et åbent og tillidsfuldt samarbejde, I skal være glade og trygge ved at 
aflevere jeres barn hos mig.   
 
Legestue: 
 
Vi er i heldagslegestue en gang om ugen.  
 
Barnevogn:  
 
Barnevognen kan stå tørt her i løbet af ugen. Den skal med hjem i ferie og weekender.  
 
Kurser: 
Tegn til tale 
Kursus for erfarne dagplejer 
For tidlig fødte børn 
Inklusion  
Førstehjælp 
Dagplejeruddannelsen.  
Certificeret naturdagplejer med grønt flag.  
 
 
 



 
 
 


