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Lidt om mig 
Jeg er årgang 1970. Jeg er uddannet regnskabsassistent. 
Jeg er gift med Torben og sammen har vi tre børn, Rikke (født 
1996), Ditte (1998) og Jens (2004). 
Jeg er en glad person i godt humør og har en positiv indstilling til 
tingene. Min fritid nyder jeg med familie, hus/have, følge søns 
fodbold, venner, gåture i naturen og lidt løb.  
 
I 2012 startede jeg som dagplejer - et valg jeg på ingen måde har 
fortrudt. Interessen og lysten for arbejdet med de små børn er 
vokset i takt med, at mine egne børn er blevet større og mere 
selvstændige. 
Jeg er meget glad for mit job som dagplejer, nyder at byde 
børnene velkommen hver morgen, og synes det er spændende at 
være med til at udvikle, støtte og stimulere børnene. 

 
 
 
 

 

 

 Mit hjem 
 Vi har ingen husdyr. 

Vi er ikke rygere, og der ryges ikke i vores hjem. 
Jeg har et legeværelse, en gang og et køkken, hvor børnene og jeg opholder os, når vi er inde.  
I bryggerset er der knager til børnenes overtøj mm., og her har børnene hver deres skuffe, hvor 
de kan have deres ting. Jeg har et stort legeområde med mange legeredskaber udenfor.  
Hjemmet er allergivenligt. 

 

 Jeg lægger vægt på 
 Jeg lægger stor vægt på, at børnene har en tryg, lærerig og sjov hverdag, hvor der tages hensyn 

til det enkelte barn. En hverdag fyldt med omsorg, nærhed og anerkendelse. Jeg synes, det er 
vigtigt, at børn oplever tryghed i hjemlige omgivelser, at hverdagen er forudsigelig og at børn  
udfordres i et tempo, der passer til det enkelte barns udvikling.  

 

 

 



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

  Grundkursus – arbejdet som dagplejer 

 Førstehjælp – med løbende repetition 

 Temaaften – foredrag: Krop og 
bevægelse – små glade ben v/Nanett 
Borre 

 Temaaften – foredrag: Inklusion – børn 
og rummelighed i dagplejen 

 Temaaften – foredrag: Leg sproget 
frem v/Lotte Salling 

 Pædagogiske læreplaner 

 Inkluderende pædagogiske miljøer 

 Naturpædagogik og udeaktiviteter 
”Grønne Spirer” 

 Certificeret naturdagplejer gennem 
Friluftsrådet 

 Motorik kursus – ”Rend og Hop med 
Ida og Oliver” 

 Kursus i VækstModellen –  Vejen til 
den gode samtale 

 Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i 
dagplejen” 

 Tumlingeyoga workshop 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Hver morgen, når alle børn er kommet, starter vi dagen med en fælles samling. Vi sidder 
sammen på gulvet, vi synger et par sange, læser et lille rim, kigger fælles i en bog, vi snakker om 
farver/mønstrer på vores tøj, snakker om vejret og hvad der ellers lige nu er aktuelt denne 
morgen. 
 
Jeg bor tæt på skov og mark, så naturen bruges meget. Vi tager på ture til 
skoven, marken, biblioteket, ser til hestene, vi kan også gå på besøg/eller 
have besøg af en kollega med børn og hvor børnene så kan lege sammen i 
et større socialt fællesskab. Jeg har en ladcykel, som vi bruger, når vi vil på 
lidt længere ture. 
Er vi ”bare” hjemme og leger udenfor, kan vi lege i sandkassen eller lege med 
”ude” legetøjet – eller måske går vi på opdagelse i haven. Haven ligger ud til 
åben mark, så vi kan også være heldige at se en traktor.  
 
Vi laver mange forskellige ting i dagplejen som f.eks. leger meget på gulvet, hvor børnene lærer 
at lege sammen, dele og vente på tur. Vi laver motorikbaner, danser, synger, bygger med 

DUPLO, laver puslespil og hvad vi ellers finder på. Vi kan også være kreative, 
hvor vi maler, klipper og klistrer. Jeg bruger ofte børneyoga og massage i min 
dagpleje.  

 
Ca. en gang om måneden er vi i heldagslegestue i Borgerhuset sammen med min 
dagplejegruppe og dette gør, at vi og de andre dagplejere og børn kender hinanden og vi har 
sammen forskellige temaer og aktiviteter. 
 
I dagplejen arbejder vi med at gøre børnene selvhjulpne f.eks. i forbindelse med spisning og 
påklædning, så de bliver klar til en god start i børnehaven. Børnene får lov at hjælpe til med 
f.eks. borddækning, prøve at hælde mælk i koppen, sætte tallerkenen i opvaskemaskinen, 
hente noget vi skal bruge og hvad hverdagen i dagplejen ellers bringer. 
 
Jeg tager løbende billeder af børnene, tænkt som et minde til jer, når tiden i dagplejen er slut. 
 
Traditioner og højtider inddrages i hverdagen.  

 
I Dagplejen arbejder vi alle ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som sikrer fokus på 
barnets læringsmiljø. Læreplaner er en beskrivelse af dagplejens mål for læring, leg og 
aktiviteter. Den styrkede pædagogiske læreplan er for mig et arbejdsredskab som inspirerer og 
giver ideer til god læring og leg for børnene og mig. 
 



 
 

Hverdagen hos mig  
 
 

 
Vi spiser: 
Jeg følger kommunes kostpolitik: Kost og måltider i Dagplejen i Aabenraa. 
Det er vigtigt for mig, at børnene oplever måltidet som en hyggestund.  

 
Formiddagsmad               ca. kl.    8.30          brød / frugt / grønt  
Frokost                              ca.  kl.  11.00         rugbrød / grøntsager og nogle gange lun / varm mad 
Eftermiddagsmad            ca. kl.   14.30         brød / frugt / grønt og vand 
Der drikkes vand eller mælk til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 jeres barn som 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. 

Dagpleje er ikke hjemme – men næsten  

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Jonna Frandsen 

 

 


