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Jeg vil starte med at fortælle lidt om mig selv – jeg er gift med Birger og vi har 

sammen tre dejlige børn og syv skønne børnebørn, der alle bor i København. 

Jeg har siden 2006 været ansat som dagplejer i Kerteminde kommune  

og det har været den bedste beslutning jeg har taget . Jeg elsker mit arbejde , det 

er en stor gave at få lov til at være en del af børnenes hverdag , være med til at 

udvikle dem og give dem en god og tryg start på livet. 

 

Jeg arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner og lægger stor vægt på at 

rammerne herfor skal være i trygge,  nære og hjemlige omgivelser . Vores 

dagligdag foregår hjemme hos mig, hvor der er god plads både ude og inde til at 

børnene kan udfolde sig . Desuden bor jeg  et dejligt sted , med skov og grønne 

områder,  hvor vi kan udforske naturen  - vi finder måske en lille snegl, en orm 

eller en god kæp på vores vej . Jeg gør meget ud af at fortælle børnene, at man 

skal passe på naturen og de små dyr . I skoven kan børnene boltre sig med løb, 

klatring på sten og meget mere.  Men lige så tit er vi hjemme i min have, hvor 

der bliver leget, rullet og løbet ned ad bakken, kørt scooterræs , lavet kager i 

sandkassen og gynget . Hvis vi da ikke lige er på udkig efter krible krabledyr 

under en sten eller  en busk, eller vander de kartofler vi har lagt eller blomsterne 

der er sået.  For mig er det vigtigt at vi kommer ud hver dag og får rørt os. Vi 

har desuden masser af bevægelse ind over vores aktiviteter, som kombineres 

med sang, dans og musik - vi starter som regel dagen med en gang 

morgengymnastik og gerne med et lille tylskørt på. 

 

I dagplejen arbejder vi med Læseleg, hvor vi både læser for og med børnene og 

med f.eks. Kaj og Lise bøgerne som udgangspunkt kommer vi vidt omkring. 

Måske får vi også besøg af kufferten med ” Den lille krokodille og den store 

isbjørn”, eller måske er det æsken med ” De Tre Bukke Bruse ” der er 

spændende.  Jeg gør meget ud af at visualisere det vi læser for børnene, for 

derved at give dem en bedre forståelse  for sproget  og et øget ordforråd.  

Babytegn er en naturlig del af vores hverdag og et vigtigt redskab til 

kommunikation for de helt små, der endnu ikke har noget sprog – og jeg er ved 

at boble over af glæde, når et nyt tegn er lært og ser det glimt børnene har i 

øjnene når de bliver forstået. 

 

Vi følger årstiderne og de traditioner der hører til ,  det kan være med sange, 

mad, kreative ting eller noget helt andet.  

 

 

Mine åbningstider er : 

Mandag  7.00 – 16.45 

Tirsdag 7.00 – 16.45 

Onsdag 7.00 – 16.30 

Torsdag  7.00 – 16.30 

Fredag  7.00 – 16.30  
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Jeg  følger kommunens kostpolitik og  gør meget ud at give børnene en sund og 

varieret  kost af hovedsageligt  gode  økologiske råvarer.  Børnene inddrages så 

vidt muligt og vi  sylter og bager og duften af nybagt brød vil ofte byde jer 

velkommen om morgenen. 

 

Jeg ser det som et vigtig opgave, at børnene bliver selvhjulpne og vi øver i selv at 

tage tøj af og på, hælde mælk i koppen, tage mad af fadet , dække bord, rydde 

op osv.  Børn der kan selv  ” vokser ”  

 

Vi er i heldagslegestue hver uge , hvor vi sammen med 2-3 andre dagplejere og 

deres børn lærer hinanden at kende , hvilket er godt i forhold til  gæstedagpleje. 

Vi  laver forskellige aktiviteter og skaber sammenhold i dejlige omgivelser der 

giver masser af plads til udfoldelse . Legestuen har til huse i den tidligere 

børnehave i Rosendalen. 

 

I min dagpleje er der plads til forskellighed , jeg ser børnene, justerer mig og 

vores aktiviteter, så det passer gruppen og det enkelte barn bliver inkluderet.  

Jeg arbejder på at skabe gode relationer og venskaber blandt børnene og 

dermed give dem en god hverdag i et trygt miljø med masser af omsorg og 

nærvær. 

 

Mit ønske er, at I som forældre føler jer trygge ved at overlade jeres barn til mig 

og at vi kan have et åbent og tillidsfuldt samarbejde.  Det er også mit ønske at 

atmosfæren i min dagpleje kendetegnes ved, at det er et rart sted at være , hvor 

både børn og forældre føler sig velkomne og hver dag modtages med et smil . 

 

Hvis I har lyst til at komme og  se hvad vi laver, er I meget velkomne  og skal 

endelig bare ringe , så aftaler vi et besøg.  

 

 

Kurser : 

• Grundkursus for dagplejere 

• Førstehjælpskursus 

• Sanseintegrationskursus 

• Inklusionskursus 

• Dagplejeuddannelsen  

• ICDP ( International Child Development Programme ) 

• Grønne spire og blå spire  

 

 

 


