
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Anja Hansen                           

Fasanvej 2 Hjordkær 

6230 Rødekro  

 

 

 

 

 
Lidt om mig 

Jeg er en årgang 1963, og jeg har arbejdet som dagplejer siden 
1986. Jeg er rigtig glad for mit arbejde.  

Jeg er gift med Ib, og vi har to voksne sønner, som begge har 
stiftet familie.  

 

 

 

 Mit hjem 
 Hjemmet er røg- og dyrefrit. Derfor allergivenligt. 

 

 

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

  Grundkursus for dagplejer 

 Kursus for erfarne dagplejere 

 Førstehjælp med løbende repetition 

 Pædagogiske lærerplaner 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

 Børn og natur 

 Grønne Spirer 

 Rend & Hop med Ida – krop og bevægelse 

 VækstModellen, kulturskabende dialoger 

 Vi lærer sprog – 2 årigt forskningsprojekt 

 

 

 

 



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Vi starter dagen stille og roligt, de børn der kommer tidligt, får tilbudt morgenmad. Jeg 
tilgodeser hvert enkelt barns behov, og jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.  

Jeg arbejder ud fra de pædagogiske grundsten, som betyder, at jeg 
arbejder med børnefælleskaber, opmuntrer til fælles leg, og ud fra 
børnesynet .... alle kan noget. Vi udforsker og prøver forskellige ting, 
f.eks. planter og sår vi, så børnene derefter kan være med til at vande, 
plukke og smage de ting vi har plantet og sået. Alle børnene bliver 
inkluderet i dagens gøremål, på hver deres niveau. Det er vigtigt for mig, 
at der er en god stemning i gruppen, samt at jeg har en anerkendende 
tilgang til hvert enkelt barn. Jeg opmuntrer børnene til, at vi hjælper 
hinanden og er gode venner.  

Hele året rundt besøger, eller får vi besøg af mine kolleger og deres børn. På disse dage tager vi 
også altid udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske lærerplan. 

Vi er i legestue, hvor der hygges og synges. Børnene 
får der mulighed for at hilse på de andre børn og 
mine kolleger. I sommerhalvåret foregår mest af 
legen udendørs. Vi går ture i skoven, hygger med 
madpakker mm. Når det så bliver koldere, foregår 
aktiviteterne for det meste indendørs. Vi tegner, 
maler, laver puslespil, læser bøger og den slags.  

I legestuen inviterer mine kolleger og jeg hvert år til 
sommerhygge og julehygge. Til julehygge inviterer vi 
bedsteforældrene med. 

 
Vi spiser 
Formiddagsmad ca. kl. 09:00: brød, frugt og vand. 
Frokost ca. kl. 11:30: brød med forskelligt pålæg og grønt / varm mad og mælk.  
Eftermiddagsmad ca. kl. 14:30: brød, frugt, grønt og vand. 

Inden sommerferien inviterer jeg til grillhygge med forældre og søskende, her har I forældre 
også mulighed for at hilse på hinanden og vi ønsker hinanden god sommerferie.  
 
Jeg inviterer også til julehygge, inden vi går på juleferie.  

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at 
fortælle, hvis der er særlige forhold omkring barnet, jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan 
være allergi, spise, sovevaner eller andet. 
 
Der er altid tid og rum til en god snak hos mig. 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Anja Hansen 


