
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

 

Wenche Vølkers                           

Buen 166 

6200 Aabenraa 

 

 

 
 

Lidt om mig 
Jeg er født i 1984. Jeg bor i Stubbæk sammen med mine 2 
børn. Lias fra 2010 og Emeli fra 2008. Vi har også en Islandsk 
fårehund, som hedder Koda. 
 
Som person er jeg glad og smilende. Jeg holder meget af 
naturen, og elsker hjemlig hygge med min familie. I min fritid 
rider jeg sammen med min datter på Tinglev rideskole, og så 
er jeg en meget kreativ person. 
 
I 2013 var jeg barselsvikar i Dagplejen, herefter udannede jeg 
mig til Pædagogisk Assistent og fik senere hen arbejde i en 
vuggestue, hvor jeg har været i knap 6 år. Nu var tiden til at få 
mit ønske opfyldt og blive dagplejer igen. 

 

 
 
 

 

 

 

  
Mit hjem   

 Dyr: 
Koda er en Islansk fårehund. 
 
Røg: 
Hjemmet er røgfrit både ude og inde.  

 

 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på, at børnene er trygge i mit hjem. Derfor starter vi dagen stille og roligt 
op med en god aflevering, inden der siges farvel til mor og far. Der er nu tid til leg og hygge, 
inden vi spiser frugt omkring kl. 8:30.  
 
Vores formiddag vil typisk gå med leg og læring. Det kan være i 
legeværelset, i haven, på legepladsen, på kondistien, legestuen, eller 
ved nogle af vores andre legekammerater. Det er her børnene udvikler 
sig både socialt, personligt og motorisk.  
 
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogisk 
læreplan, hvor jeg i løbet af et år kommer 
omkring alle læreplanstemaerne. 
 

Efter en formiddag med leg, spiser vi 
frokost mellem kl. 11-11:30. Jeg 
servere en sund og varieret kost. Det 

vil typisk være rugbrød og grønt, samt varm 
mad i ny og næ. Efter frokost er det tid til en 
dejlig middagslur. 
 
Når børnene stille og roligt vågner op fra middagsluren, serveres der 
frugt/grønsager og brød dertil. Når vi alle er færdige med 
eftermiddagsfrugten, og energien igen er fyldt op, går vi enten ud i 
haven og leger eller bliver inde. 

 

 
 

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. 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Wenche Vølkers 

 

 


