
Velkommen til min dagpleje 

Dagpleje profil : 
                                                                                         
Karina Risum Larsen 
Bakkegårdsvej 1 
5330 munkebo 
Tlf : 22744246 
Mail : Kral@kerteminde.dk 
 
 
 
Lidt om mig selv : 
Jeg hedder Karina, er 46 år.  
Er gift med Torben, sammen har vi 2 hjemmeboende børn. Katrine på 19 år som går i gymnasiet og Tobias 
på 16 år som går på Marie Jørgensen skole.  
Jeg har arbejdet som dagplejer i 11 år, tidligere var jeg 17.5 år på Lindø værftet. 
Mit hus er indrettet så jeg har et legeværelse med div legetøj, samt bruger vi gangen, bryggerset, køkkenet. 
Jeg har en stor og lukket have med sandkasse, legehus, gyngestativ og udendørslegetøj. 
Jeg bor tæt på skoven og grønne områder. 
 
Som dagplejer lægger jeg vægt på : 
Det er vigtigt for mig at det enkelt barn følger sig tryg, samt bliver set og hørt. At jeg er en tydelig voksen og 
en god rollemodel der støtte og guider børnene til at udfolde sig. At børnene lære at mærke sig selv, og 
udtrykke egne behov. Børn skal stimuleres, så derfor varieres hverdagen. Jeg lægger vægt på at udvikle 
børnene, ved at gøre dem selvhjulpne og nysgerrige på livet.  
 
Børn har brug for oplevelser og aktiviteter, der stimulerer deres fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, 
samt de skal have mulighed for at tilfredsstille deres naturlige nysgerrighed. 
 
Vi tager på ture og udflugter i nærområdet, og vi går biblioteket eller legepladsen. 
Der skal være tid til leg og læring, og til at fordybe sig i en bog. Jeg arbejder med sproget i form af læseleg, 
sprogkufferter, og høre Tulle og Skrælle på iPad. Tulle og Skrælle er en app hvor der ligger 6 interaktive 
legekort og 22 leg-og-syng-med musikvideoer, der stimulere barnets sprog, krop og sanser. Musikken 
bruger vi også til at danse og tumle. En anden måde vi får brugt og bevæget kroppen på, er ved at lave 
aktivitetsbaner enden inden eller ude i haven.  
Naturen er en alletiders legeplads, så den bruger jeg til at udvikle motorikken, og give børnene kendskab til 
hvem og hvad der bor i naturen.  
 
Læreplaner : 
Jeg arbejder med de 6 læreplansteamer, samt med grønne og blå spirer.  
 
Børn får en forståelse og viden om naturen, så de lære sammenhængen 
Blå spirer : Børnene lære om kryb og kravl, vi laver naturlege i det fri, der kravles-hoppes-klatres i træer.  
Børnene er med til at så forskellige frø, som de vander. Vi planter jordbær og lægger kartofler, følger 
udviklingen og spiser det når det er klar. 
 
Grønne spire : Vi bruger naturen som et fantastisk lærings- og legerum, vi fokuserer på udeliv, naturen og 
miljø, samt en grøn og sund hverdag. Vi laver aktiviteter og oplevelser i naturen igennem året, se vi følger 
årstiden skifte. 
 
Højtider : 
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Jeg fejrer altid børnenes fødselsdage, hvor der bliver sunget og hygget. Ved andre højtider laver vi 
forskellige kreative ting og aktiviteter i legestuen. Til fastelavn bliver der klippet-klisteret, og slår katten af 
tønden. Til påske sår vi karse som vi passer, og smager når det er klar. Til jul laver vi dekorationer, og bager 
julekager m.m. 
Vi holder påske - og julefrokost med børnene i legestuen. Ligeledes inviterer vi forældrene til kaffe op til 
sommerferien og op til juleferien nede i legestuen. 
 
Legestuen og gymnastik : 
Jeg er i heldags legestue hver mandag, med den samme gruppe af børn og voksne. 
I vinter periode går vi til gymnastik en gang om ugen (Ons)  sammen med børn og kollegaer fra mit område. 
 
Babytegn : 
Jeg bruger babytegn i dagplejen, da det er med til at hjælpe de mindste børn til at udtrykke sig. 
 
Forældresamarbejde : 
Jeg lægger vægt på et tæt, åbent og ærligt samarbejde med forældrene. 
Jeg sætter pris på, at i kommer og spørg hvis der er noget jeg siger eller gør som undrer jer, så tager vi en 
snak om det.  
 
Barnevogn : 
Barnevognen må meget gerne stå her hele uge, men skal tages med hjem i weekenden.  
Hvis man ikke ønsker at barnet skal sove ude, kan jeg tilbyde soveplads indendørs. Jeg har madrasser og 1 
weekend seng til rådighed.  
 
Mit hus : 
Mit hus er røgfrit. Jeg har en kat, der både er inde og ude. 
 
 
Uddannelse og kurser : 

 Grundkursus dagplejen 

 Førstehjælp 

 ICDP 

 Inklusion 

 Dagpleje uddannelse, 3 moduler af 4 ugers varighed : 
-Leg med sproget 
-Børns motorik, sansning og bevægelse 
-Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 
-Samspil og relationer i pædagogisk arbejd 
-Arbejde med legemiljø 
-Brede læring og evaluering af læringsmiljøet 

 
 
1. Alsidig personlig udvikling Børnene hjælper med at dække bord. Der sidder oftes et stor og lille barn ved 

sidden af hinanden, så de store lære de små bedre at kende. Ligeledes hjælper vi hinanden når vi går tur og, 

eller samt når tøjet skal af og op. Vi arbejder med at vi hensyn til andre, samt at det er ok at man måske føler 

noget andet. Når vi læser og bruger ting/dyr til historien, hjælper de store med at finde tingene til de små. 
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2. Social udvikling 

 Når vi synger finder vi enden sang tasken frem med hånddukker, ellers laver vi faget sang på gulvet. Tulle 
og Skrælle på iPad’en er også god at hoppe rund til og bevæge sig. Musik og dans er med til at sætte smil 
og glæde i børnene. Der bliver leget biler eller lavet mad i legekøkkenet, her arbejder vi med at deles om 
tingene og vise at alle kan være med. Når der læses bøger sidder vi så alle kan se og røre. Vi hjælper 
hinanden i fællesskab med få overtøjet af og på. Med at få ryddet op inden på værelset eller udenfor. Der 
bliver givet massage, leget frisør leg. 

3. Kommunikation og sprog 

Vi laver små forhindringsbaner, hvor der skal kravler over ting, trilles kolbøtter ude som inde, hoppe fra sted 
til sted (sten/ stykke stof som vi har lagt på gulvet) 
Vi arbejder med labyrint sansen ved at dreje rund i stolen på værelset, eller på gyngen ude i haven. 
Der klatres og rutsjes. 
Vi taget ting i bøtter som vi føler på. Er det vådt, blødt, stikker, lunt, klistret m.m 
Vi arbejder med selv at lære at kravle op på stolen/barnevognen/puslebordet. 

 
4. Krop, sanser og bevægelse – fx bruger min motorikuddannelse sammen med børnene på stuen eller i 
det fri hvor mit mål er at være med til at udvikle aktive børn, som glæder sig over at bruge deres krop…. 
 
En sanser, bevægelser har stor betydning for kroppen, så vi laver små forhindringsbaner, hvor der skal 
kravler over ting, trilles kolbøtter ude som inde, hoppe fra sted til sted (sten/ stykke stof som vi har lagt på 
gulvet) 
Vi arbejder med labyrint sansen ved at dreje rund i stolen på værelset, eller på gyngen ude i haven. 
Der klatres og rutsjes. Vandpytter undersøges og hoppes i. 
Vi taget ting i bøtter som vi føler på. Er det vådt, blødt, stikker, lunt, klistret m.m 
Vi arbejder med selv at lære at kravle op på stolen/barnevognen/puslebordet. 
Vi kaster balloner op i luften og prøver at gribe dem eller tager dem på mave og danser. 
 

5. Natur, udeliv og science – fx er glad for at tænde bål, laver mad over bål…. 
 
Vi udfordre terrænet ude i haven, og går på opdagelse i skoven og finder kryb, og insekter. Vi putter det i 
glas med forstørrelse så vi bedre kan se/snakke om det. 
Vi finder ting i naturen som vi bruger til at lave kreative ting med. 
Vi mærker hvordan en kogle føles, puster til en mælkebøtte, mærker hvor koldt sne er. Vi finder grene og 
øver balancen ved at går på line. Vi lytter til vinden i træerne. 
Vi sår frø og planter jordbær, vander dem og følger udviklingen. Smager på det når det er klar. 
Vi besøger heste i nærheden af hvor vi bor. Tager madpakken med på tur så vi kan spise i naturen. 
 

6. Kultur, æstetik og fællesskab. 
 
Til jul inviteres forældrene til julehygge nede i legestuen inden vi går på juleferie. 
Der bliver serveret lidt andet spændene mad til jule og påskefrokost. 
Vi maler og laver kreative ting som børnene får med hjem. 
Nogen af de ting vi har fundet i naturen bruger vi til juledekorationer. 
Der bages jule kager. 
Vi går i kirken og ser jule stykket som 3 klasse fra skolen har lavet. 
Der bliver holdt fastelavn i legestuen hvor børn som voksen er klædet ud. 
Vi sår karse, og laver påske ting som kommer med hjem.Når børnene har fødselsdag, invitere vi en tæt 
kollega og hendes børn herop hvor det enkelt barn bliver fejret.  
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