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Lidt om mig
Jeg er født i 1981 og uddannet sygeplejerske i 2005 og er i gang med at
tage en pædagogisk diplomuddannelse med fokus på de 0-2 årige. Jeg
er gift med Lars og sammen har vi tre børn: Kathrine f. 2006, Kristian f.
2008 og Kasper f. 2010. Der vil naturligt være mere aktivitet i huset,
når de kommer hjem om eftermiddagen.
Efter endt forældreorlov med Kristian i april 2009 valgte jeg at opsige
min stilling som sygeplejerske og i stedet arbejde som kommunal
dagplejer. Det er en beslutning, som jeg aldrig har fortrudt.
Mit hjem
Dyr: Ude: En håndfuld høns i indhegnet køkkenhave.
Inde: Vi har i 2016 fået en lille glathåret gravhund, det
er en tæve som hedder Timon.
Røg: Røgfrit.

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

Førstehjælpskursus, 2009 og repetition hvert
andet år
Grundkursus for dagplejere, 2012
Pædagogisk læreplan- og inklusionskursus, 2013
Certificeret Naturdagplejer Grønne Spirer i 2015 og 2016
Motorik og bevægelse: Frontløberkursus ”Rend & Hop” - Danmarks Idrætsforbund
”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” forskningsprojekt 2017 og 2018
Pædagogisk Sparring.
VækstModellen, Vejen til den gode samtale
Tumlinge Yoga, 2017
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg er, som kommunalt ansat dagplejer i Stubbæk, en del af en aktiv dagplejegruppe, hvor
der bl.a. lægges vægt på, at børnene indgår i sociale relationer med mulighed for at skabe
stærke børnefællesskaber i både små og store grupper. Vi mødes både i formiddagslegestue
og heldagslegestue. Desuden mødes vi også på kondistien/naturparken/ kunstgræsbanen og
ved andre fælles arrangementer og som en del af barnets socialisering besøges Stubbæk
Børnehus løbende, hvorved barnets overgang fra dagpleje til børnehave lettes.

Jeg er en person, der kan lide at gøre mit arbejde godt. Jeg lægger stor vægt på fleksibilitet, og
har derfor ingen faste mødetider for børnene om morgenen. Jeg vil dog gerne informeres om,
hvornår jeres barn kommer, så jeg kan planlægge dagen, så hvert barn oplever en kærlig
modtagelse.
Jeg lægger vægt på, at barnets hverdag skal foregå i trygge rammer, hvor der er rum
og mulighed for fysisk udfoldelse og kreativitet både ude og inde. Herunder med
inddragelse af naturen i dagligdagen, fra jord til bord med f.eks. friskbagt rugbrød
eller boller.
I Dagplejen arbejdes der med den lovbestemte styrkede pædagogiske læreplan, der har fokus
på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Når jeg arbejder med et nyt tema, hænger
jeg det op, så I forældre kan se, hvad vi arbejder med. Jeg dokumenterer løbende udviklingen
med billeder og opslag. Jeg tilpasser temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan efter
børneflokkens alder, behov og interesser.
Jeg lægger vægt på, at hvert barn får en tryg og glad start på livet med stimulering af barnets
individuelle behov, og jeg arbejder aktivt for, at alle børn trives i min dagpleje. Jeg arbejder
hen mod, at de socialt kan vise hensyn til hinanden, hjælpe hinanden, respektere hinandens
grænser og give hinanden et kram, ud fra min filosofi om, at ”den man rører – mobber man
ikke”.
Jeg har en ugeplan, hvor jeg tilstræber, at et pædagogisk læreplanstema dagligt er i fokus,
mandag kunne f.eks. berøre emnet krop og bevægelse, hvor vi bager boller og laver yoga.
Ugeplanen ændres dog efter behov, så aktiviteterne f.eks. passer til vejret. Jeg vil selvfølgelig
informere om ændringer, og sender gerne en sms som påmindelse om, at vi skal ud ad døren.

Vi er rigtig meget ude, hvor jeg har en stor have i temaet ”Vild med vilje” som byder på:
gynger, rutsjebane, legehuse, terrasse, sandkasse, vippedyr, diverse køretøjer samt
køkkenhave og drivhus, så vi kan følge væksten og selv hente tomaterne til frokosten.

Vi tager også gerne på tur ud af huset, fisker i dammen, tager på skovtur eller snupper
ladcyklen og kører ud i det blå.

Hverdagen hos mig
I det daglige tænker jeg meget over bæredygtighed, følger årstidens frugt og grønt. Henter
megen frugt i haven. Minimere mængden af plastik og køber gerne danske økologiske
produkter. Alt legetøj indenfor er af træ, stof, metal eller lignende. Hvert år deltager vi også i
affaldsindsamling i lokalområdet.
Jeg har sammen med børnene haft fornøjelsen af at kunne deltage i
kirkerytmik flere gange og hvis lejligheden byder sig, deltager jeg gerne i bibliotekernes
teaterforestillinger målrettet de yngste, hvor vi enten tager ladcyklen eller kører i min bil med
jeres tilladelse og børnenes egne autostole.
Indendørs laver vi de mere kreative aktiviteter, og vi synger, læser, bruger ”fortælle kuffert”,
puslespil, tegner, maler og følger årstidens traditioner med f.eks. påskepynt, men der er altid
plads til fysisk udfoldelse med motorik puder/madrasser, sansegynge og gymnastik til høj
musik, hvor vi løber rundt i hele huset, mens vi teer os som tossede.

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.
Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller
gerne vil snakke om, så sig endelig til.

På gensyn i min dagpleje
- Mette Faudel Dall

