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Velkommen til min dagpleje 

 

Jeg hedder Louise og jeg er 36 år. Jeg bor sammen med min kæreste Per og mine børn Josefine og 

Alexander.  

Jeg blev uddannet  pædagog i 2014 og har arbejdet en del i vuggestue, også lidt i børnehave. Jeg er 

nyopstartet dagplejer, hvilket har været en drøm for mig i noget tid. Derfor glæder jeg mig utroligt 

meget til at tage imod jeres guldklump hjemme hos mig. 

 

 

Som dagplejer er det vigtigt for mig at alle børn bliver set og hørt, at børnene føler sig trygge. Jeg 

vil være en tydelig, omsorgsfuld og kærlig dagplejer.  

Børnene vil som udgangspunkt komme udenfor hver dag og  hverdagene vil blive tilrettelagt efter 

børnenes behov og alder.  

 

 

Kost 

Jeg tilbyder sund og varieret kost efter Kertemindes kommune kostpolitik for dagplejen. 

Det kunne eksempelvis se sådan ud.  

 

8.30-9.00: Formiddagsmad 

11-11.15: Frokost  

14.30-15: Eftermiddagsmad 

 Børn der møder meget tidligt vil blive tilbudt morgenmad og tiderne er vejledende da der tages 

hensyn til det enkelte barns behov 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 

Jeg arbejder med at gøre børnene selvhjulpen, ved at øve sig i at tage tøj af og på. Hjælpe til med at 

dække bord, tage af bord osv. Hjælpe børnene med at få små succes oplevelser, og vokser af disse. 

Børne vil blive aktive deltager i hvad dagene skal indeholde så de opnår selvværd og selvtillid. Jeg 

vil hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser, når de er kede af det eller ”sure”, italesætte 

for børnene, ”hov du tog legetøjet fra ham/hende, kan du aflevere igen”, lære at sige tak fortælle 

dem at det er okay, her vil jeg bruge baby tegn med følelser. 

 

 

Social udvikling: 

Børnene og jeg vil i fællesskab, lære og hjælpe hinanden, trøste hinanden og yde omsorg. Jeg er 

opmærksom på at inddrage det enkelte barn i fællesskabet. Hjælpe og guide dem i legene, være en 

aktiv medspiller i legene og samtidig også lade dem lege og skaber venskaber. 

 

  

Kommunikation og sprog: 



I dagplejen vil vi bruge sproget meget, lege med sproget, snakke om det vi spiser, det vi ser og 

hører. Vi vil synge sange, hører historier, dialogisk læsning, hvor børnene vil være aktive deltager 

og meget andet. Jeg vil benytte babytegn, som er med til at hjælpe børnene med at udtrykke sig.  

 

 

Krop, sanser og bevægelse: 

Her vil der blive arbejdet med kroppen, da det er vigtigt for børne at lære deres krop at kende, hvad 

føles rart og omvendt. Vi vil lave gymnastik, små forhindringsbaner, udfordre forskelligt terræn, gå 

op ad bakker, trille ned, hoppe i vandpytter og meget andet.  

Der skal tumles, kildes og krammes, så børne kan mærke deres krop. 

Alle sanser vil komme i spil, vi skal lugte til ting, føle og rører ved ting, er det koldt, varmt, klistret, 

smage på ting, surt sødt, hvad ser vi osv.  

Vi vil lege høj/lav intensitets lege så som fangelege, give massage osv. 

Natur, udeliv og science: 

Naturen er et dejligt sted at være, derfor vil børnene komme ud i alt slags vejr, mærke varmen fra 

solen, regndråberne på vores kroppe, mærke, lytte og føle naturen. Følge årets gang, fra bladene 

springer ud, falder af, når det sner. Ude børn er sunde børn. Vi vil smage på friske bær osv. Fra 

haven. Plante små blomster og følge med i når det spirer. Vi vil komme på ture ud af huset, rundt i 

lokalområdet, finder pinde, dufter til bloster, besøge heste og andre dyr.  

 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskaber: 

Vi vil fejre de forskellige traditioner i løbet af året: 

 jul – lave juledekorationer, pynte op, bage julekager.  

Påske:så karse, lave kreative påskekanier, lege med æg osv. 

 Børnenes fødselsdage vil blive fejret. 

Vi vil se små børnefilm omkring de forskellige traditioner, hører eventyr og historier, lytte til musik 

og synge sange. Vi skal være kreative, male, tegne og meget andet. 

 

 

Forældresamarbejde: 

Jeg lægger stor vægt på samarbejdet med jer forældre og  at vi har et åbent og tillidsfuldt 

samarbejde, så kom endelig og spørg mig hvis der er noget. Så tager vi en snak om det og i 

samarbejde finder gode løsninger og ideer. I skal være trygge ved at aflevere jeres børn ved mig, og 

gå med en  ro i maven også selvom der kan være dage hvor det kan være svært at aflevere. 

 

Praktisk: 

I skal selv medbringe barnevogn, som gerne må stå her i hverdagene, men skal med hjem i 

weekender og ferier. 

I skal medbringe bleer og skumklude og jeg giver selvfølgelig besked når vi mangler 

Børnene skal have en taske med skiftetøj, tøj til alt slags vejr, så vi har mulighed for at komme ud, 

jeg skal selvfølgelig nok sige hvis der mangler noget. 

 

 

 

 

 


