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Lidt om mig 
Jeg er årgang 1975. Jeg er uddannet køkkenassistent, og har 
arbejdet med faget i ni år, inden jeg blev dagplejer. Jeg 
startede som dagplejer i 2003, og det har jeg brændt for 
lige siden. Jeg bor sammen med mine to børn, Tobias fra 
2002, og Kathrine fra 2004. Min fritid bruger jeg på 
rulleskøjter og på Zumba. 

 
 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Vi har en hund og en kanin. 
 Røg: Jeg ryger ikke, og mit hjem er røgfrit. 

 

 

 

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

  Grundkursus for dagplejer 

 Planlægning af pædagogiske 
aktiviteter 

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

 Dokumentation og evaluering af 
pædagogisk arbejde 

 Samspil og relationer i pædagogisk 
arbejde 

 Personlig udvikling til arbejde og 
uddannelse 

 Arbejdet med udsatte og sårbare børn 
og unge 

 Førstehjælp – opdateres løbende 

 Tumlinge Yoga 

 Vi lærer sprog - to årigt 
forskningsprojekt i Dagplejen                                             

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Rend & Hop, 2-årigt motorik projekt. 

 Certificeret naturdagplejer/Grønne 
Spirer fra Friluftsrådet 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
2019 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på at give børnene tryghed, så de synes, det er dejligt at komme i 
dagpleje. Jeg laver dagsrytmer med forskellige aktiviteter, der passer til børnenes alder og 
behov, ude og indendørs. Jeg gør meget for, at det enkelte barn føler sig tryg, ved at lytte, give 
knus og ros. Jeg planlægger månedligt et forløb med børnegruppen med udgangspunkt i 
læreplanstemaerne og grundstenene fra Den styrkede pædagogiske læreplan. I vil kunne følge 
mit arbejde allerede i garderoben, når I møder ind om morgenen. Her beskriver jeg hvorfor, 
hvordan og hvornår, jeg tilbyder de forskellige aktiviteter. Jeg har fokus på det enkelte barns 
trivsel, læring og dannelse samt udviklingstrin.  
 

 
Ca. en gang om ugen cykler vi med ladcyklen til 
legestuen. Vi er i heldagslegestuen i Spejderhuset 
flere gange årligt, hvor vi også arbejder med Den 
styrkede pædagogiske læreplan i et årshjul. Vi 
besøger jævnlig børnehaven og Kindergarten, samt 
vi går på biblioteket, hvor vi låner bøger. 
 

 
 
Jeg lægger stor vægt på at deltage i stort set alle aktiviteter, da jeg mener, 
det er vigtigt, at børnene lærer at hygge sig og omgås med andre børn. Vi 
spiser formiddagsmad, synger og leger sammen. Børnene lærer ligeledes de 
andre dagplejere at kende, hvilket er en stor fordel, når de kommer i 
gæstedagpleje.  
 

  
 
Jeg tilbyder børnene sund og varieret kost. Fødselsdag skal 
selvfølgelig fejres, hvor vi hygger lidt ekstra. Det kan foregå hos 
mig eller vi kan blive inviteret hjem til barnets fødselsdag, vi 
kommer gerne. 
 
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte styrkede pædagogiske 
læreplan og har fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, 
læring og dannelse. 

 

  



 

 
 

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 samt tage hensyn til, 
det kan være allergi, spise, sovevaner el.lign.  
 
Har I spørgsmål, eller er der noget, I undrer jer over, eller gerne vil drøfte med mig, så sig 
endelig til. 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Britta Fey Petersen 


