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Lidt om mig
Jeg har været dagplejer siden 1998. Jeg er gift med Keld, og sammen
har vi to voksne børn, Anette og Jørgen, der er flyttet hjemmefra.
Inden jeg blev dagplejer, var jeg postbud, men jeg kunne mærke, at
det var arbejdet med de helt små børn, der trak - jeg har ikke
fortrudt et sekund. Dagligdagen med børnene er simpelthen så
livsbekræftende og givende.

Mit hjem
Dyr: Nej
Røg: Nej

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











Grundkursus for dagplejere
Planlægning af pædagogiske
aktiviteter
Krop og kost
Suppleringskursus for dagplejere
Børn og natur
Førstehjælps kursus med løbende
repetition
Bedre kvalitet i dagtilbud
Samspil og relationer
Den vanskelige samtale
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde










Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud
Kursus for erfarne dagplejere
Inklusion
Certificeret Naturdagplejer – Grønne
Spirer
VækstModellen - Vejen til den gode
samtale.
Motorikforløb, Danmarks
Idrætsforbund “Rend & Hop”
Den styrkede pædagogiske læreplan
Forskningsprojekt “Vi lærer sprog”

Hverdagen hos mig
Vores morgener starter stille og roligt i børnenes tempo, tit med en god bog til højtlæsning. Når
alle børnene er kommet, starter dagens aktiviteter. Vi går som regel ud, hvis vejret tillader det.
Vi elsker at gå på opdagelse. Vi er nemlig så heldige at bo lige ved siden af den
dejligste skov, hvor der er rig mulighed for at udfolde sig motorisk og bygge huler.
Om sommeren tager vi tit madpakker med eller steger pølser, pandekager mm.
over bål. Hvis vejret er rigtig dejligt, pakker vi os ind, mellem dyner og puder, og
sover middagslur i shelter. Vi er tit på cykeltur rundt i landskabet med madpakker og
højt humør. Vi har vores helt egen ladcykel, som børnene elsker. Ca. 2 gange i ugen
er vi sammen med de andre børn og voksne fra vores gruppe, både i
heldagslegestue på Klinkbjerg og på skovtur.
Vi har vores traditioner, bl.a. julefest, fastelavn, sommerudflugt, dagplejens dag osv.
I min dagpleje arbejder jeg naturligvis med Den styrkede pædagogiske læreplan. Det er vigtigt,
at hvert barn føler sig set og værdsat, som lige præcis den lille personlighed det er. Jeg arbejder
meget på at lære børnene, hvordan de skal agere med hinanden, være gode ved hinanden, give
hinanden plads og acceptere hinandens grænser og vente på tur.
Det er vigtigt for mig, at børnene respekterer hinanden og sig selv og får et godt selvværd og
selvtillid.

Forældresamarbejde
Forældresamarbejdet vægter jeg rigtig højt. Det er meget vigtigt for mig, at I som forældre er
trygge og glade, når I afleverer jeres barn hos mig.
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 undre jer over, er I altid velkommen og så tager vi en god snak
om det.

På gensyn i min dagpleje
- Linda Damgaard

