
 

 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

 Jeg hedder June Søttrup Yde Olsen 
 Jeg har været dagplejer siden 2019 
 Jeg bor sammen med min mand og vores 4 børn  
 Jeg har en lille hund 

 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  
 
Det overordnede mål i min dagpleje er at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø, hvor alle 
er velkommen. Jeg ønsker at skabe en atmosfære hvori omsorg, åbenhed og anerkendelse af det 
enkelte barn prioriteres højt. For at sikre den bedst mulige udvikling for barnet er følelsen af 
selvværd og gruppefællesskab en nødvendighed.  
 
I det daglige skaber jeg mulighed for aktiviteter, hvor leg, fordybelse og nærvær prioriteres højt. 
Derfor møder jeg det enkelte barn i øjenhøjde og med omsorg, respekt og anerkendelse og giver 
plads til det enkelte barns behov.  
 
I min dagpleje elsker vi at lege, danse, fjolle, høre musik og synge med. Vi elsker at være kreative og 
fordybe os. Jeg sidder meget på gulvet sammen med børnene, da det giver god kontakt, nærvær, 
som giver tryghed for det lille barn. MEN – det bedste er at komme ud og udforske naturen, også 
selv om der skulle regne, sne eller blæse en smule. Vi bruger haven, legepladsen eller skoven til at 
få gode oplevelser og til at komme på spændende eventyr. Vi tager også gerne på 
udflugter/eventyr med madpakker og drikkedunk.  
 
Gennem leg, ture, sang og musik udvikles barnets fantasi, kreativitet, motorisk, sproglige, 
følelsesmæssige og sociale udvikling. 
 

Børnene i dagpleje her hos mig får 
 Et hus med god plads og mange muligheder både inde og ude 



 

 En voksen der er fyldt med godt humør og masser af omsorgMulighed for leg og for at skabe 
venskaber 

 Oplevelser og aktiviteter der styrker udviklingen 
 Mulighed for at eksperimentere og fordybe sig og kede sig 
 Masser af sang og musik, sjov og fest 

 
Vi spiser varieret, god og sund mad til alle måltiderne. Der bliver lavet varmt mad 1-2 gange om 
ugen. Børnene hjælper til med madlavningen og borddækning. 
 
Når vi spiser taler vi om madens farve og smag. Vi synger altid tak for mad sangen, når vi er færdige. 
 
Jeg tager billeder af vores hverdag og aktiviteter, så I forældre kan følge med i, hvad vi laver og har 
mulighed for at spørge ind til det derhjemme. 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
 Pædagogisk assistent uddannelse 
 Førstehjælp 
 Certificeret ICDP-uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik, niveau 1 

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

 

 

 


