
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Alice Paulsen                           

Fladhøjparken 167 

6230 Rødekro 

 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er 28 år gammel, og jeg bor sammen med mine børn Emily 
(2016) og Julian (2019).  
 
Jeg er uddannet kok, og jeg har været flere steder i det sønderjyske. 
I min fritid spiller jeg fodbold, går til jumping fitness, går ture og 
cykler.  
 
Vi nyder friluftlivet. Og det at vi kan trække os tilbage, spille spil og 
lege her hjemme. 
 

 

 

 

 Mit hjem 
 Jeg bor i Fladhøjparken, som ligger tæt på skole og børnehave.  

Vi leger på børneværelset og i køkken-alrum. 
Tæt på, er der en legeplads, med mulighed for at udforske sig selv, og øve motorikken. 
Skoven ligger lige om hjørnet, som vi også besøger tit. 
 
Det er både et røg- og dyrefrit hjem. 
 

 

 

  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg sætter stor pris på, at en hverdag ved mig er hjemlig, hyggelig og lærerig. Vi bygger 
motorikbaner af Bobles, læser bøger, laver puslespil, synger, høre musik og danser.  
 
Vi vil være kreative med brug af naturen og udvikle sproget og motorikken. Samtidigt lærer jeg 
børnene at være selvstændige, selv tage tøj på/af og have bordskik.  
 
Vores gruppe - Gruppe Nord - består af dagplejere og børn, som vi mødes med. Her lærer 
børnene de andre børn og dagplejere at kende, så de prøver at være en del af en lidt større 
gruppe. Jeg besøger mine kolleger og de besøger os, så børnene lærer de forskellige dagplejere, 
børn og hjem at kende.  
 
I dagplejen arbejder vi med 6 læreplanstemaer, som sikrer fokus på barnets udvikling og 
læringsmiljø. Den styrkede pædagogiske læreplan er en beskrivelse af mål for læring, leg og 
aktiviteter. 
 

Vi spiser 
Formiddagsmad ca. kl. 9.00: brød /grøntsager / havregrød  
Frokost ca. kl. 11.00: rugbrød /grøntsager og nogle gange lun/varm mad 
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30: brød /frugt  
Der drikkes vand eller mælk til.  

 
Vi vil nogle dage bage sunde boller og jeg følger dagplejens kostpolitik ”Kost og måltider i 
Dagplejen i Aabenraa”. 
 
 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 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 til en god 

snak om det. 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Alice Paulsen 

 

 


