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Lidt om mig 
Jeg er dagplejer i Aabenraa Kommune og har været ansat siden 
august 2007. Jeg er født i 1971, er gift med Michael, og sammen har 
vi to piger: Sara fra 2004 og Sofie fra 2006. 
 
Jeg er utrolig glad for mit job som Dagplejer. At arbejde med børn er 
det helt rigtige for mig. Jeg er meget omsorgsfuld, og jeg vil gøre alt 
for, at børn skal føle sig trygge i mit samvær.  
 
Jeg har erfaring i arbejdet med for tidligt fødte børn, børn i udsatte 
positioner og børn der har brug for støtte motorisk, sprogligt og 
socialt. Jeg er idérig, kreativ, og jeg synes, det er spændende at være 
med til at udvikle, støtte og stimulere børnene. 
  
Fra april 2014 til juni 2015 tog jeg Pædagogisk assistentuddannelsen. 
Et fantastisk år, hvor jeg lærte meget fagligt men også personligt. Alt 
sammen noget jeg bruger i dag i mit arbejde som Dagplejer.  
 
Som person er jeg glad og i godt humør, og har en positiv indstilling til 
tingene. 

 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Jeg har ingen husdyr, men jeg går ofte tur sammen med børnene, hvor vi tager ud og ser 

på dyr. 
 
Røg: Jeg ryger ikke og vores hjem er røgfrit. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 
Jeg lægger vægt på: 

 Jeg lægger stor vægt på at tilgodese det enkelte barns behov, og give barnet en god og tryg hverdag i 
faste rammer, hvor barnet trives og udvikler sig. En hverdag, hvor det enkelte barn føler sig set, hørt og 
forstået. En hverdag med masser af omsorg og nærvær, knus og kram, hvor vi hygger os, griner og har 
det sjovt sammen.  
 
Det betyder meget for mig, at barnet lærer at indgå i leg med andre børn, danne venskaber og lærer de 
sociale spilleregler at kende. Lige så vigtigt er det for mig, at børnene lærer om sig selv, lærer om 
følelser, at mærke efter, og at de får opbygget et højt selvværd. 

 
 
 
 
Jeg har et stilleområde, hvor vi kan ligge og slappe af.  
 
Her er der mulighed for at koble af og lytte til afslappende musik.  
 
 

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

  Grundkursus: 
o Dagplejepædagogik 
o Barnets sproglige udvikling 
o Børn med specielle behov 
o Børns sansemotorisk udvikling 
o Børns psykiske udvikling 
o Kommunikation og samarbejde 
o Legestuen 

 

 Førstehjælp: 
o Til spædbørn og børn generelt 

 

 Leg med sprog: 
o Tilrettelæggelse, igangsættelse og 

kan støtte aktiviteter og lege, der 
fremmer børns sproglig udvikling 
 

 Motorik, sansning og bevægelse: 
o Kendskab til motorikkens 

betydning 
o  Stimulering af sanserne 
o Sange, sanglege, bevægelse 

 

 Pædagogiske læreplaner: 
o Pædagogisk beskrivelse af 

dagplejerens mål for læring, leg og 
aktiviteter. 
 

 Inkluderende pædagogiske miljøer 
(inklusion): 

o Kan indgå aktivt i arbejdet med at 
understøtte inddragelse og 
deltagelse af alle børn i 
dagligdagens aktiviteter 

o Kan støtte det enkelte barns trivsel 
gennem oplevelsen af at høre til i et 
fællesskab 
 

 Hygiejne kursus: 
o Hygiejne i al almindelighed 
o Håndhygiejne 
o Undgå smittespredning 

 

 Vækstmodel kursus: 
o Arbejdsredskab, hvor der er fokus 

på det gode, det positive, det der 
virker. 
 

 Tumlingeyoga: 
o Understøtte og udvikle børnenes 

kropsfornemmelse, evne til 
opmærksomhed og 
vekselvirkningen mellem at være i 
ro og bevægelse.  

   

 Barnets første 1000 dage: 
o Viden om børn i udsatte positioner. 
o Tilrettelæggelse af læringsmiljøer. 
o Legens betydning. 
o Barnets personlige og sociale 

udvikling. 

 
 
 

 



 
 
 
Hverdagen hos mig 

  
 
Inde faciliteter / aktiviteter: 
 
Jeg har et stort køkken-alrum, en gang og et legeværelse, hvor børnene og jeg opholder os, når vi er 
inde.  
 
Vi leger mange forskellige lege, når vi er inde. Jeg indretter læringsmiljøer, som er tilpasset 
børnegruppen alt efter børnenes alder, og hvad de er optaget af.  
Jeg har sprogkasser, som vi ofte kigger i. Sprogkasserne giver anledning til mange gode snakke og 
indeholder ting, bøger og billeder fra hverdagen eller temaer, som jeg vælger at sætte fokus på.  
 
Jeg har også ”en bus” (en legezone), hvor vi leger, at vi med bussen kører forskellige steder hen. Det 
kan eks. være til steder, hvor jeg vælger, hvad vi skal lege, men det kan også være til steder, hvor 
børnene hver især eller sammen bliver enige om, hvad vi skal lege. Jeg kan godt lide at give børnene 
medindflydelse men også medbestemmelse i hverdagen. 
 
Jeg kan lide at lave yoga med børnene. Her lærer børnene at komme ned i gear, slappe af, at holde 
fokus og kunne koncentrere sig. Når vi laver yoga, laver vi små øvelser, leger forskellige lege og 
slutter af med yogasøvn – afslapning. 
 
Jeg kan også lide at have fokus på lege, hvor børnene skal bruge deres fantasi. Det kan være at bygge 
med Lego, lege med dukker, bondegårdsdyr eller lege, hvor vi flyver af sted i en rumraket og oplever 
sjove ting på turen.   

 
Ude faciliteter / aktiviteter: 
 
Vi er udenfor stort set hver dag. Det er godt at komme ud og få 
frisk luft og få brændt noget krudt af. Jeg har en dejlig lukket 
have, hvor børnene kan køre på scooter, cykler og biler m.m. Jeg 
har et legehus, en stor sandkasse, gynge, rutsjebaner og mange 
andre ting vi kan lege med. Desuden har jeg en musikvæg, som 
vi spiller på, når vi er ude. 
 
Jeg går ofte tur med børnene. Ikke langt fra hvor jeg bor, er der grusstier. Når det regner, er der 
masser af vandpytter på grusstien, som er sjove at hoppe i. Af og til går vi også på sportspladsen og 
spiller bold. Jeg har også en Christiania cykel, og cykler ofte på tur med børnene. Det kan være vi 
cykler en tur ned i skoven og leger eller cykler til de nærliggende gårde og ser dyr og maskiner.  
 
Det betyder meget for mig, at 
børnene har en god motorik, 
derfor har jeg dagligt fokus på at 
styrke motorikken. Det kan være 
alt fra at styrke pincetgrebet til at 
dreje rundt, krybe og kravle og 
bevæge sig på ujævnt underlag. 
 



 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan: 
 
I Dagplejen arbejder vi med den 
styrkede pædagogiske læreplan. 
Læreplanen er en beskrivelse af 
dagplejerens mål for læring, leg og 
aktiviteter.  
Jeg synes, det er spændende at 
arbejde med pædagogiske 
læreplaner. Det giver mig mange 
idéer til sjove, udfordrende og 
lærerige aktiviteter for børnene.  
 

 
Jeg kan lide at lave 
læringsmiljøer og tage 
emner og temaer op, som 
børnene er optaget af.   
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
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 

Lone Damm Petersen 

 


