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Lidt om mig 

Jeg er en glad dagplejer, som har været ansat ved Aabenraa 
Kommune siden august 1999. Jeg er født i 1969, har to voksne 
børn og jeg er gift med Poul.  

Som person er jeg imødekommende og livsglad. Jeg har en 
kolonihave, hvor jeg tilbringer meget tid i sommerhalvåret, og 
jeg har en stor passion for havearbejdet.  

Jeg elsker naturen og nyder at gå lange ture.  

Jeg elsker mit arbejde med børnene. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: Jeg har en hund 

Røg: Hjemmet er røgfrit  
 

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

  Grundkursus for dagplejer 

 Samspil og relationer i pædagogisk 
arbejde 

 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 

 Certificeret naturdagplejer – Grønne 
Spirer 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud og SFO 

 Kursus i VækstModellen “Vejen til den 
gode samtale” 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

 Forskningsprojekt “Vi lærer sprog” 

 Frontløberkursus, krop og bevægelse 
med ”Rend og Hop” 



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 I min hverdag lægger jeg vægt på det enkelte barn og dets behov.  

Børnene skal føle sig velkomne, anerkendte og skabe gode relationer til hinanden og mig. 

Vi spiser sund og varieret kost. Jeg tager udgangspunkt i dagplejens kostpolitik “Kost 
og Måltider i Dagplejen i Aabenraa.  

Vi er meget ude i haven og i naturen. Vi tager i skoven, på 
legepladser og lign. Her mødes vi med andre dagplejere og børn 
og får gode relationer.  

Jeg lægger vægt på, at børnene får gode sovevaner.  

Jeg arbejder efter Den pædagogiske styrkede læreplan og de seks temaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 
 
Én gang om ugen deltager vi i heldagslegestue sammen med de andre dagplejere og børn i 
gruppen. Vi laver aktiviteter med børnene og holder diverse højtider sammen. 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

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

voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal 

tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi spise/sove vaner eller andet.   

Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen og så får vi en god snak 

herom. 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- May-Britt Thude 


