
 

 

 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Karin Christensen 

• Jeg har været dagplejer siden 1985    

• Jeg bor sammen med Gert 

• Jeg har ingen dyr 

 

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på 
morgenmad og fælles hygge omkring bordet efterhånden, som børnene kommer hos mig. 

Efter morgenmaden, når alle er mætte, er der forskellige aktiviteter, leg, læse bøger, tegne, sang eller andet. 

 

Når alle er kommet, fortæller jeg børnene lidt, om hvad vi skal lave i løbet af dagen. Nogle gange har 

børnene ønske om en leg og aktiviteter, ”Gode idéer” som jeg prøver at imødekomme. 

 

Ved 9-tiden er der formiddagsmad, lidt frugt og en bolle. Når vi er færdige med at spise, siger vi altid tak for 

mad 3 gange i kor og holder hinanden i hånden. Jeg syntes det er dejligt med traditioner☺ 

 

Vi er ude næsten alle dage uanset vejret. I min have er der god plads. Der er legehus, sandkasse, små vipper, 

rutchebane og plads til ”køretøjer” samt boldspil m.m.  

 

Andre gange går vi tur. Der er grønne områder tæt på med legeplads, skov og natur, hvor vi samler blade, 

fjer, kogler, blomster, nødder og meget andet, som vi bruger til colager m.m.   

 

”Rugbrødtid” er ca. kl. 11.30  Vi spiser meget økologisk mad og grøntsager, nogle gange fra egen have, hvor 

vi har drivhus, frugttræer, bærbuske og køkkenhave. 

 

Herefter er det ”tøffe”- og puttetid. Når børnene vågner fra middagssøvnen, samles vi igen ved bordet og får 

lidt at drikke, frugt og brød.  Vi sludrer og hygger os, og kan vi nå det, går vi ud og leger, indtil børnene blive 

hentet. 

 

Dagen er fuldendt, hvis jeg kan mærke, at børnene er fyldt op af gode oplevelser. Vi dyrker den gode 

stemning, tryghed og samvær her i min dagpleje.  Det er super vigtigt for mig, at favne og nå omkring det 

enkelte barn hver dag ☺ 

 

 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 

• Førstehjælp 



 

 

• De pædagogiske læreplaner  

• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik 

• Certificeret DGI dagplejer – Idræt, leg og bevægelse 

• Dagplejens grundkursus 

• Sundhed for småfolk 

• Kostkursus 

• Girafsprog 

• Interkulturelle kompetencer 

• Børns kompetenceudvikling 

• Kommunikation i teams 

• ”Den røde tråd” – sammenhæng i den pædagogiske indsats 

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

 

 

 

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalerne i Børnehuset i Sindal.  
 


