
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Marion Wølck                           

Karpedam 26 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er en glad, positiv, omsorgsfuld og 
imødekommende person, som holder af mit 
arbejde med børnene. 
 
Jeg har været dagplejer siden august 1999. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: Ingen dyr 

Røg: Røgfrit  

 

 
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser: 

  Grundkursus for dagplejere 

 Samspil og relationer i pædagogisk 
arbejde 

 Grundkursus i førstehjælp med 
løbende opdatering. 

 Børn og natur 

 Forældresamarbejde i daginstitution 
og dagpleje 

 Risiko børn og unge 

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

 Dokumentation og evaluering af 
pædagogisk arbejde 

 Planlægning af pædagogiske 
aktiviteter  

 Bedre kvalitet i dagtilbud 

 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 Anerkendende kommunikation i 

omsorgsarbejdet  

 Selvledelse og formidling i 

omsorgsarbejdet  

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 

dagtilbud og SFO  

 Certificeret Naturdagplejer – Grønne 

Spirer  

 VækstModellen- Vejen til den gode 

samtale 

 Børneyoga 

 Vi lærer sprog – 2-årigt 

forskningsprojekt 

 Motorik og bevægelse, Rend & Hop 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg vægter tryghed og nærvær højt. For mig er det vigtig at give børnene 
kærlighed og forudsigelighed, knus og kram. 
 
I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i børnene, deres præmisser og jeg 
har respekt for det enkelte barns behov og kompetencer.  
 
Hos mig er vi meget ude. Jeg mener, at naturen i sig selv har de motoriske redskaber, som børn 
søger, og at der er større rum til bevægelse og mulighed for at stimulere krop og sanser. 

  
Jeg sørger for sund og varieret kost. 
 

Jeg arbejder efter Den styrkede pædagogiske læreplan både selv og sammen med mine kolleger 
i bl.a. legestuen. 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 

voksne imellem. 

Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring 

det. 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Marion Wølck 

 

 


