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Velkommen til min dagpleje ☺ 

Jeg hedder Trine og er født i 1971. Jeg er uddannet pædagog i 2001 og har arbejdet i en sfo i Odense i 

mange år. Jeg blev dagplejer i 2015 og jeg er rigtig glad for, at arbejde med de 0 – 2 årige!  

Vi bor i rækkehus med en hyggelig have og plads til at lege i vores stue og gang. Min familie består af mine 

to drenge, fra 2005 og 2007, min mand Christian og vores kat. 

I min dagpleje lægger jeg vægt på, at give børnene en rolig og tryg hverdag - med en fast genkendelig rytme 

og massere af livsglæde. Jeg ser børnene, som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger, 

behov og potentialer.  Jeg har, som dagplejer fokus på børnenes trivsel og udvikling.  

I min dagpleje sørger jeg for at kommer rundt om de 6 læreplanstemaer. Det gør jeg blandt andet ved, at 

have en uge rytme, hvor vi gør nogenlunde de samme ting de forskellige ugedage. - Vi tager ud i naturen og 

oplever insekter, dyr og årstiderne. - Vi besøger andre dagplejere. - Vi laver motorik i min stue. - Vi går i 

legestue, til have dag eller gymnastiksalen (om vinteren).  - Vi går på biblioteket. Dagene kan blive skiftet 

rundt så de passer til børnenes behov og vores planer. Desuden har vi løbende temaer i dagplejen, det 

kunne være emnet “fugle”, “farver” eller “kroppen”, temaet vil i den periode være det som vores lege og 

aktiviteter drejer sig omkring. 

Her er lidt eksempler på, hvordan jeg konkret arbejder med de 6 læreplanstemaer: 

Alsidig personlig udvikling.  Som dagplejer sætter jeg ord på og spejler barnets følelser.  Jeg viser forståelse, 

rummer barnets følelser og viser det, at det er ok. Vi kigger i bøger med børn, der udtrykker forskellige 

følelser. Hvordan ser man ud når man er ked af det, vred, bange, glad? Jeg støtter barnet i, at sige fra og 



sætte grænser.                                                                                                                                                                 

Jeg inddrager børnene i dagligdagens små gøremål – som at dække bord, skære mad ud, tørre bord af o.s.v. 

Dette får børnene til at føle sig betydningsfulde og en del af gruppen. 

Social udvikling. Jeg lærer børnene, at hjælpe hinanden, vise omsorg for og lytte til hinanden.  Jeg viser 

børnene, at vores fælleskab er vigtigt. Ved, at vi deltager i fælles oplevelser, f.eks. synger sammen, dækker 

bord sammen, fejer efter vi har spist sammen o.s.v. Alle børn kan deltage med det de kan, både store og 

små og hermed være en del af fælleskabet. Vi øver os i at at vente på tur og til at skiftes, det kan vi f.eks. 

gøre, når vi spiller små spil. 

Kommunikation og sprog. Jeg anvender babytegn, hvilket jeg oplever børnene har stor glæde og gavn af. De 

helt små børn får mulighed for, at kunne vise hvad de gerne vil – eks at de er sultne, selv om deres sprog 

ikke er udviklet endnu. Jeg har også “læse leg” med børnene, hvor vi f.eks. læser de små bøger om “Kaj og 

Lise”. Og hvor Kaj og Lise, som dukke og bamse bliver konkrete for børnene. Vi synger fagte sange og siger 

rim og remser. Jeg synger dagligt med børnene og jeg vælger sange, som fanger børnene og som de viser 

glæde for. Jeg gentager de samme sange om og om igen. Jeg har en sangkuffert med figurer vi kan trække 

og som passer til den sang, vi skal synge.  

Krop, sanser og bevægelse. I dagplejen vil jeg kunne støtte børnene i, at få en god start motorisk.  Jeg 
bruger naturen rigtig meget som læringsrum, til at stimulere børnenes motorik og krop. Vi  går op på 
Bakken, eller i skoven i nærområdet. Vi kan løbe, kravle og klatre i bakker. Vi kan løfte, skubbe og trække et 
stykke træ. Vi sanser vind og vejr og mærker regnen, solen og blæsten. Vi kan hoppe i vandpytter. På 
legepladsen kan vi gynge og prøve legeredskaberne af. I min stue kan børnene gynge i en sansegynge. De 
kan kravle og klatre på mit bjerg af madrasser og puder. De kan lege tumlelege og kravle gennem min 
tunnel. De kan danse til musik. De kan blive gynget på min store gymnastik bold. De kan få massage med 
mine bolde og blive nusset med mine pensler. Jeg har lavet en folder om motorik, som beskriver hvordan i 
kan støtte jeres barns motorik derhjemme og hvordan jeg støtter den i min dagpleje. Den får i når jeres 
barn starter hos mig. 

Natur, udeliv og science - Vi leger i min have, hvor jeg har en sandkasse, rutsjebane og små scootere. Vi 
nyder blomsterne, kigger på sneglen eller billen der kravler forbi. Vi planter frø i haven og følger med når 
spirene vokser op. Vi går i skoven, hvor vi lytter til fuglenes sang. Vi finder insekter i jorden og tager dem 
med hjem i et lille glas. Vi finder et musehul og lægger lidt brød til musen. Vi laver små drager om efteråret, 
som de små selv kan løbe med og få til at flyve efter sig. Vi tager madpakken med på tur til Bakken om 
foråret og sommeren og sidder og nyder vores mad i solen. Vi snakker om og undres over det vi ser i 
naturen. Vi laver små science lege og eksperimenterer. F.eks. maler vi med vand på fliserne i solens varme 
stråler. ”Hov, nu blev vores maleri væk.. - hvor mon det blev af?”. 

Kultur, æstetik og fælleskab. Vi hygger os med at læse bøger, synge fagte sange, spille musik og danse. Vi 
laver små kreative projekter eks. tegner og maler. Jeg giver børnene mulighed for, at udtrykke sig. Børnene 
skal have lov til at udfolde sig og bruge deres sanser, mens de er kreative. Derfor får de tøj på der gerne må 
blive beskidt. I min dagpleje fejrer vi de forskellige danske traditioner, som jul, fastelavn, påske osv. Vi fejrer 
børnenes fødselsdage og dagplejedag. Vi går på biblioteket hvor vi kan lege og læse i de mange spændende 
bøger. 

Kost. Jeg serverer sund og varieret kost ifølge Kerteminde kommunes kostpolitik. 

Uddannelse og kurser. 



Pædagog fra Fyns pædagogseminarium 2001. 

Motorik vejleder 2015. 

Dagplejeuddannelsen ved AMU afsluttet 2019. 

Pædagogisk erfaring. 

Pædagog ved Giersing realskoles SFO 14 år. 

Pædagog medhjælper ved unge handicappede i Skotland ½ år. 

Underviser på specialaftenskole for voksne handicappede 1,5 år. 

 

 

 

 

 


