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Lidt om mig 
Jeg er født i 1962, og jeg har været dagpleje siden 1994. 
Jeg er gift, og vi har en voksen søn, som er flyttet 
hjemmefra. 
 
Jeg har arbejdet på et bogbinderi i 15 år. 
I min fritid laver jeg motion. Det er alt fra gåture, cykelture, 
lidt løb og svømning. Ellers bruger jeg min fritid på min 
familie. 
 
 

 
 

 Mit hjem 
 Jeg bor for enden af en lille vej i et roligt område. 

Jeg har to legepladser: en legeplads på fliser og en lille skovlegeplads. 
 
Dyr: Nej. 
Røg: Røgfrit 

 

 Jeg lægger vægt på: 

 Jeg lægger vægt på tryghed og nærvær samt at møde børnene der hvor de er og se deres 
forskellighed. Det er vigtigt for mig, at børnene får en tryg og harmonisk dag, hvor de kan 
bevæge sig frit og lære at være social. 

 

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

  Grundkursus for dagplejere 

 Suppleringskursus for dagplejere 

 Arbejde med risikobørn og unge 

 Planlægning af pædagogiske 
aktiviteter 

 Pædagogiske lærerplaner 

 Dokumentation og evaluering at 
pædagogisk arbejde 

 Børns leg 

 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 

 Børns udtryksformer 

 Børn og natur 

 Inkluderende pædagogiske miljøer 

 Konflikthåndtering og kommunikation 

 Førstehjælp med løbende opdatering 

 Grønne spirer - naturdagpleje 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Tumlinge yoga 

 Den styrkede pædagogiske lærerplan 



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Min hverdag er forskellig fra dag til dag. En helt almindelig dag hos 
mig indeholder formiddagsmad, herefter synger vi, læser bøger, 
eller leger - enten ude eller inde. Efter leg er det frokosttid, inden 
børnene skal sove til middag. Når børnene er færdige med at sove, 
bliver de tilbudt eftermiddagsmad, som består af et let måltid, inden 
de igen leger - enten ude eller inde - hvorefter de bliver hentet. 

 
Udenfor har jeg et godt legeområde med en lille miniskov. Der kan 
børnene få meget tid til at gå. Vi går ture, og nogle gange besøger vi 
rideskolen. Vi besøger også de andre dagplejere, så børnene lærer 
dem at kende. 
 

En gang om ugen er vi i legestuen. Her lærer børnene at være sammen i en 
større gruppe. Vi synger, leger og spiser vores madpakker. 1 gang om måneden 
er vi i heldagslegestue 
 
Vi har en kostpolitik og jeg henviser til bogen: ”KOST OG MÅLTIDER i Dagplejen i Aabenraa”.  
Ud fra vores kostpolitik spiser vi: 
Formiddagsmad ca. kl. 9.00, hvor vi bl.a. får rugbrød eller en bolle samt frugt/grøntsager til. 
Drikkevarer til formiddag består af vand. 
Vi spiser frokost ca. kl. 11.00, hvor vi får rugbrød med forskelligt pålæg og grøntsager. 
Drikkevarer til middag består af mælk. 
Vi spiser eftermiddagsmad ca. kl. 14.30, hvor vi får frugt/grøntsager og evt. et stykke rugbrød. 
Drikkevarer til eftermiddag består af vand. 

 

 
 

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 til en god snak omkring 

det. 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Joan Christensen 

 

 

Skovlegeplads 

Legeplads 


