
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Lene Heuck 
• Jeg har været dagplejer siden 2006  

• Jeg bor sammen med Jan  

• Jeg har ingen dyr 
 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  

 
Det er vigtigt for mig at skabe hjemlig tryghed, glæde og indhold i børnenes liv, samt sørge for de 

har en dejlig og sjov hverdag. Hos mig er der plads til latter og fjollerier. Det er også vigtigt for mig, 

at skabe en hverdag som er genkendelig for børnene, da det er med til at skabe gode erfaringer, 

overskuelighed og tryghed.  

 

Vores hverdag foregår på børnenes præmisser, så en planlagt tur ud af huset, kan pludselig blive til 

en stille hjemmedag. Aktiviteterne forsøger jeg at planlægge, så alle børn kan blive tilgodeset 

uanset alder og kompetencer. 

 

Jeg arbejder ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner. 

 

Min frokoststund sammen med børnene er en af dagens hyggestunder, hvor vi sludrer om formid-

dagens oplevelser, griner og bare nyder vores mad. 

 

Jeg vægter: 

• Den anerkendende og empatiske tilgang til det enkelte barn, og at alle føler sig set og hørt.  

 

• At børnene lærer at vise omsorg for og hjælpe hinanden, og de oplever at være en del af et 

fællesskab.  

 

• At vi sammen får en dag med masser af sjov, knus og kram. 

 

• Legen rigtig højt, da leg giver mulighed for fordybelse og læring. 

 

• At skabe et læringsmiljø, der tilgodeser det enkelte barn uanset alder og kompetencer. 



 

• Musik og sang for at stimulerer barnets sproglige udvikling 

 

• Udeliv, hvor haven byde både på leg og sjov, skoven på motoriske udfordringer og masser af 

frisk luft. 

 

• At hjælpe og støtte barnet i at blive selvhjulpen og robust til at møde verden. 

 

• Godt samarbejde med jer forældre, så vi i dialog og gensidig tillid kan skabe de bedste vilkår 

for jeres barn. 

 

Jeg tror på at glade børn lærer bedst.  
 
 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
• Førstehjælp 

• Grundlæggende dagplejepædagogik 

• De pædagogiske læreplaner 

• Børns kompetencer 

• De nye forældre 

• Kommunikation i teams og forandringsprocesser 

• Samspil i familien 

• Certificeret ICDP-uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik, niveau 1 

• Certificeret DGI dagplejer – idræt, leg og bevægelse 

• Pilotprojekt ”Æblekinder” - udeliv i dagplejen 

• ”Tusindben” – fagligt netværk for dagplejere med fokus på børn og udeliv 

 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuehuset på Annasvej.  
 

 

 

 

 


