
 
 
 
Lidt om mig..  
 
Jeg er fra 1967. Jeg bor alene. Jeg har 2 dejlige drenge. Kasper fra 1992, Jonas fra 1996, de er begge flyttet 
hjemme fra. Kasper har beriget mig med 2 fantastiske børnebørn og Jonas med 1 fantastisk barnebarn. 

I min fritid bruger jeg meget tid med min familie, og elsker at komme ud i naturen.        Jeg er selv vokset op 
med mange børn omkring mig, da min mor var dagplejer.  
 
Jeg er uddannet materialist/butiks ass. Jeg har dagplejens uddannelse, førstehjælpskursus mm. 
 
Jeg startede som dagplejer d 5 august 2005. Fra d 1/10-16 til d 15/11-17 var jeg vikar i de forskellige 
børnehaver/vuggestuer i Kerteminde/Munkebo.. Jeg startede som gæstedagplejer d 15/11-17 og blev alm. 
Dagplejer i august 2019.. 
Det er vigtig for mig at arbejde i børnehøjde, skabe trygge rammer, yde omsorg og udvikle jeres barn..  
Jeg vægter højt, på et rigtig godt forældresamarbejde..  
Jeg arbejder med babytegn. 
 
Jeg arbejder med de 6 læreplaner. 
Her er lidt eksempler på hvad jeg laver. 
 
 
NATUR, UDELIV OG SCIENCE.  
 
Da Coronaen indtog Danmark, vendte det lidt op og ned på mange ting.. Det gjorde det også ved mig.. Da vi 
havde lukket ned, brugte jeg tiden på, at lave min overdækket terrasse stører og fik lukket nogen af 
siderne.. Jeg har også  fået en terassevarmer op og fået nogle læ hegn op som vi kan rulle for. Så i min 
dagpleje er vi ude så meget som muligt. Vi/forældrene elsker det, vi har nemlig  ikke haft så mange syge 
børn som vi plejer..  
 Vi elsker at gå på opdagelse i naturen. Vi samler f.eks. snegle som vi tager med hjem og følger dem i et par 

dage, hvor vi så sætter dem ud igen, der hvor vi fandt dem..                
Når vejret er til det, finder vi nogle af de fantastiske steder som vi er beriget med i Munkebo.. Det kan være 
skoven, multiparken, barken, ved vandet, hvor vi leger,  spiller boldt, og ikke mindst spiser vores 
madpakker.. Vi er ude i næsten alt slags vejr og vi elsker det. Vi leger i vandpytter, leger med sne, hvis der 

falder noget mm.                          🌞🌞 
 

Åbningstider. 
 
Mandag 6.15 – 16.00 
Tirsdag   6.15 – 16.00 
Onsdag   6.15 – 16.00 
Torsdag  6.15 – 16.00 
Fredag    6.15 – 15.15 
 
Mail. 
 
Hape@kerteminde.dk 
 

Velkommen til min dagpleje  
Hanne Pedersen 
Rosendalen 517 
5330 Munkebo  
Tlf. 61 66 63 30 
 



 
KROP, SANSER OG BEVÆGELSE. 
 
Vi laver gymnastik næsten hver dag ud/inde.  Det er så fantastisk og alle kan være med, de små med lidt 
hjælp.. Vi hopper, danser, flyver, cykler mm. Der arbejder vi også med turtagning, børnesyn og fællesskab. 
Jeg har også en sansekuffert som vi finder frem, eller vi laver vores ejen sansebane, hvor vi tager nogle små 
baljer, hvor vi komme forskellige ting i. Det kan være, kogt pasta, sand, vand, cornflakes mm. Børnene kan 
så mærke med hænder og  fødder.  

Og igen, så elsker vi at være ude, så det kan lige så godt være ude som inde, at det forgår.              
 
SOCIAL UDVIKLING 
 
Børn udvikler sig socialt, når de er med i fællesskab med andre, og når de har indflydelse på hverdagslivet. 
Inklusion er vigtig i den sociale udvikling. Det er vigtig for mig, at alle børn er med i fællesskabet og børn 
lære at inkluder hinanden i det de laver. 
F.eks. når vi skal spise, så hjælper de store med at dække bord. En af de store kan gi en af de små et krus, så 

kan de lege med det imens, så føler de også, at der er med i fællesskabet.                               
Vi er gode til at grine sammen, bevæge os, gemmer os, laver forhindrings bane, vi har vilde lege og 
efterligne hinandens bevægelser og ikke mindst hjælpe hinanden. 
Massage kan gi børnene erfaring med rolig kropskontakt..  
 
 
KOMMUNIKATION OG SPROG. 
 
Kommunikation er en vigtig del for at udvikle barnets sprog. 
Vi kan gennem samtaler, spørgsmål, historiefortælling og leg, sætte ord på børns forskellige oplevelser..  
Vi har i samarbejde med et par kollegaer lavet en fantastisk sprogpose som jeg arbejder en del med, i 
samarbejde med forældre. 
Den består af babytegn, rim/remser, sange og farver. 
 
 
OVERGANG TIL BØRNEHAVEN 
 
Vi har et rigtig god samarbejde med børnehaverne. Inden start i børnehaven, vil der komme en pædagog på 
besøg i mit hjem/ eller i legestuen, fra den stue jeres barn skal starte på.. Vi vil også besøge den børnehave 
jeres barn skal starte i, hvis der er mulighed for det. Det er rigtig rart for jeres barn den proces vi laver 
inden deres start, så er der en voksen som de har set og de har været nede og se hvor de skal være.  
 
 
 

Håber at se jer i min dagpleje        


