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                                                  Velkommen til Judy´s Dagpleje 

 Om mig: 
For mig er det et meget givende og livsbekræftende job, at være dagplejer, jeg har været dagplejer siden 1996, inden 

da arbejdede jeg i børnehave i 12 år.  

Som person er jeg engageret, nærværende og omsorgsfuld. Jeg er gift med Erik og har to voksne børn, og 3 

børnebørn. Bor i et parcelhus med en dejlig stor lukket have, med masser af plads til fysisk udfoldelse og masser af 

plads indendørs, blandt andet legerum, motorik rum mm. 

 Mine værdier, hvad jeg lægger vægt på:  

Det er vigtigt for mig, at dit barn føler sig set, hørt og respekteret, samt anerkendt for den person det er. Ligeledes 

lægger jeg vægt på at give børnene tryghed og ro. Det er en værdi for mig, at være nærværende, være i børnehøjde, 

samt at give omsorg. Jeg lægger vægt på, at tilgodese det enkelte barns behov, give udfordrende oplevelser, for at 

dit barn kan udvikle sin selvstændighed og sit selvværd, - det er således vigtigt for mig, at være med til at udvikle 

Jeres barn, så det får en god start på livet.   

Musik og bevægelse er også for mig en meget vigtig del af børns hverdag, fordi de derved udvikler deres motorik, 

sprog, fantasi og kreativitet mm. Legen er ligeledes en vigtig del, da man gennem leg og læring, udvikler sine 

kompetencer, blandt andet de sociale relationer, som er vigtig for barnets udvikling. 

De pædagogiske læreplaner, som har til formål at bidrage til dit barns læring, indgår selvfølgelig i mine daglige 

aktiviteter.  

Her kommer nogle eksempler på hvordan jeg konkret arbejder med de 6 læreplanstemaer. 

Alsidig personlig udvikling: 

Jeg arbejder på at gøre børnene selvhjulpen, så som at tage tøj af og på, dække bord, kravle op på stolen, og 

medbestemmelse: Hvor går turen hen i dag, herved opnår de selvværd og selvtillid. Lære børnene at sætte ord på 

deres følelser, og jeg anerkender deres følelser og viser det er ok at have den følelse. Viser billeder af forskellige 

følelser man kan have, på billeder der er i legerummet, samt kigger vi i bøger om følelser og leger lege om følelser og 

laver mindfulness: her mærker børnene  deres følelser og sanser f. eks. Bolde/pensel/fjer på kroppen. 

Social udvikling: 

Jeg er opmærksom på at inddrage det enkelte barn i fællesskabet. Man hjælper hinanden bla. med at tage tøjet af 

eller deler legetøjet, viser omsorg over for hinanden evt. puste hvis en har slået sig samt dækker bord sammen. Vi 
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leger sanglege med fokus på fællesskabet og med medindflydelse, samt massage lege f. eks lille Peter edderkop. 

Bygger med klodser med andre børn, går tur med hinanden i hånden, øver turtagning f. eks på en motorik bane. 

Krop, sanser, bevægelse: 

Jeg synes krop, sanser og bevægelse er en vigtig del af børns udvikling, børnene lære sin egen krop at kende og 

opdager hvad kroppen kan og får lyst til at bevæge sin krop. Jeg laver aktiviteter som styrker deres kropslige 

udvikling f. eks bevægelses lege som Tulle og Skralle, samt Marie ma-rolle sangleg. Tumlelege med hinanden og mig. 

Laver motorik baner inde og ude i haven. Balance lege med stor gymnastik bold og trædesten. I haven gynger vi, 

løfter små brænde stykker og skubber til store træstupper, hopper i trampolin samt øver balance på balancebom. Vi 

løber, klatre i træer i skoven, kravler på små bakker og hopper i vandpytter. Vi får også fodbad og laver sansekasser. 

Da jeg er mindfulness dagplejer laver jeg børneyoga og meditation med børnene, bruger bla. sanserør til at få ro på 

kroppen. 

Kommunikation og sprog: 

Vi læser bøger, snakker om hvad vi ser i bogen og læseleg med konkrete ting til. Rim og remser med bevægelse til, 

og snakker med børnene om det vi gør og sætter ord på det. Hver dag har vi sangkuffert efter formiddagsmad og 

leger sanglege. Jeg bruger også babytegn som er til stor gavn for helt små børn som ikke har noget sprog. Vi laver 

også pulsespil og spiller billedlotteri. 

Natur, udeliv og science: 

Jeg er naturdagplejer og naturen er et godt sted at være i hele året rundt. Ude hver dag giver børnene mulighed for, 

at følge årstidernes skift på helt tæt hold, og derved stimuleres og styrkes deres sanser. Ude børn er sunde børn. Vi 

lægger kartofler i jorden og ser hvad der sker undervejs og slutter af med noget mad med kartofler. Spiser mad ude. 

Børn skal undres og være nysgerrige på hvad der sker i naturen, undersøger hvad vi møder på vores vej i naturen f. 

eks. orme i vandpytter, dufter til blomsterne, tager snegle med hjem fra skoven og laver sneglevæddeløb og hvad 

sker der når vi løfter sneglen op. Finder insekter og kigger på dem i forstørrelse glas. Ligger på ryggen og kigger op i 

himmelen og lytter til lyde. Leger med vand/ sand i haven og tager vand/bolde i tagrendebanen og ser hvad der sker. 

Laver drager og leger med dem i vinden, leger med blade/grene i skoven og mærker/krammer træer og prøver om vi 

kan skubbe dem. 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Vi fejrer højtidernes traditioner jul påske osv. og børnenes fødselsdage og vores dagplejedag. Vi tegner, maler og 

laver flot kunst, vi leger med former og farver, rim og remser og synger sange og danser og spiller musik. 

Præsenteres for forskellige madkultur og dækker bord sammen. 

Så dagen igennem i min dagpleje er et stort læringsrum/ læringsmiljø. 

Forældre samarbejde 

Jeg lægger vægt på, at vi har et tillidsfuldt og åbent samarbejde, - det skal være et trygt og dejligt sted at aflevere sit 

barn.  

Praktisk information: 

Legestue hver uge. Barnevogn kan opbevares tørt i løbet af ugen. 

Vi får en god sund og variant kost der følger Kerteminde kommune dagpleje kost politik. 

Hver måned afholdes forældre kaffe, samt et årligt grill arrangement 
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Husdyr mm.: 

Labrador hund, som er glad og rigtig god til børn, den opholder sig ikke der hvor børnene er.  

Hjemmet er 100 % røgfrit. 

 

Kurser: 

Grundkursus dagplejen    Kursus for erfarne dagplejer 

VUC i pædagogik, drama, dansk, psykologi, leg og bevægelse.  Inkluderende pædagogisk  

Pædagogisk grundkursus for pædagogmedhjælper   Dagplejen set i børnehøjde. 

Kursus i samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering.   Ernærings kursus. 

Kursus i rytmik, musik krop og bevægelse    Tema dage i sensitive børn. 

Kursus i sundhed er ikke kun hvad du spiser.   Almen viden i udviklings psykologi. 

Første hjælp kursus og løbende supplerende.   Sang og musik/ bevægelse. 

Gymnastik kurser 0-6 årige. - 17 års erfaring i gymnastik for små børn. ICDP 

Spring ud i naturen: Natur pædagogik og ude aktiviteter  Dagplejeuddannelsen   

 

Certificeret Mindful / Yoga dagplejer: 

Det at være Mindful / Yoga dagplejer handler om, at lave mindfulness / yoga aktiviteter med børnene i hverdagen. 

Ved at lave de sjove børnemeditationer og børneyoga styrkes børnenes; 

• Sprog 

• Opmærksomhed 

• Fordybelse 

• Nærvær 

• Glæde 

• Koncentrationsevne 

Det hjælper også børnene til, at komme helt ned i gear, og finde den indre ro i kroppen, ved at få en ”pause” i løbet 

af dagen. Kort sagt, lærer børnene at slappe af, og mærke sine følelser i kroppen. 

Besøg Judy´s Dagpleje 

I er altid meget velkommen til at komme og besøge mig, så i kan se hvad jeg kan tilbyde jeres barn, vær sød at ringe 

og aftale en tid først ;-)        

                      


