
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Stephanie Elholm Frederiksen  
• Jeg har været dagplejer siden 2022 

• Jeg bor sammen med min mand og vores 2 piger 

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

I min dagpleje handler det meget om, at børnene skal føle sig trygge, derfor går jeg meget op i, at jeg går ned 

i børnehøjde, når jeg snakker til dem. 

Jeg er altid med nede på gulvet og lege, da jeg synes, vi alle får den bedste oplevelse, ved at jeg også 

deltager fysisk. 

Vi har en stor stue, så der er masser af plads til at tumle rundt, danse, hoppe og bare få brændt noget krudt 

af på de dage, hvor vejret ikke er sjovt at være ude i. 

Jeg tager gerne børnene med i de daglige gøremål, alt efter deres alder, hvor de kan hjælpe med de små ting 

i hjemmet. 

Jeg går meget op i: 

- Børnene lærer at blive selvstændige  

- Børnene bliver hørt og set 

- Børnene får nærvær og tryghed 

- Børnene bliver stimuleret med kreativ leg, puslespil, sang og læsning.  

- Et godt samarbejde med forældrene, hvor vi respekterer hinanden og har barnet i fokus. Jeg vil især 

også gøre sådan, at forældrene ikke er i tvivl om, hvordan det går deres lille barn i dagplejen, og 

opdatere løbende, så forældrene får en god dag, velvidende deres barn har det godt. 

 

Jeg bor tæt på Bagterp skoven, den vil vi bruge meget ofte til at udforske naturen, dyrene og hvad der ellers 

kan være af spændende ting. 

Frisk luft generelt prioriterer jeg meget, og kan godt lide at bevæge mig. Så er vejret til det, stræber jeg efter 

at komme ud hver dag, om det er i haven, i skoven eller bare en gåtur.  



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

• Hygiejnebevis  

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Annasvej.    
 

 

 

 

 


