
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Inge Jensen 
• Jeg har været dagplejer siden 2005.  

• Jeg bor sammen med min mand 
• Jeg har ingen dyr 

 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på 

En tryg og forudsigelig hverdag. Her er børnene ikke i tvivl om, at de er velkomne. Stemningen her er fri 

og munter. 

 

Masser af udeliv. Vi elsker at være ude. Enten er vi ”bare” i haven, hvor vi har masser af plads til fysiske 

udfoldelser, eller også er vi på tur i skoven, Kilden eller på legeplads. Vi taler meget om, hvad vi oplever. 

Ser på insekterne, fuglene og lytter til lydene omkring os.  

 

Socialt samvær. Vi går i legestue ugentlig med de andre børn fra gruppen eller vi besøger hinanden i 

haverne. Herhjemme synger og læser vi meget. I det hele taget vægter jeg kammeratskabet, børnene 

imellem, højt. Jeg lærer dem at vise empati og tage hånd om hinanden. 

 

Sund og alsidig kost. Jeg arbejder efter dagplejens mad- og måltidspolitik som efterlever  

sundhedsstyrelsens anbefalinger, som bl.a. betyder nul-sukker tolerance. Eks. fødselsdage fejres med 

flag, balloner lækker mad samt selvfølgelig fødselsdagssang. 

 

Respekt for det enkelte barn. Alle børnene tilgodeses efter hvert enkelt barns behov. Det kan eks. være i 

forbindelse med sovetider/vaner. 

 

Som dagplejer i Hjørring Kommunale Dagpleje arbejder jeg naturligt med de pædagogiske læreplaner 

samt ICDP. Min dokumentation foregår mest i form af billeddokumentation. Billederne samles i en 

mappe, som barnet får med sig, når det forlader dagplejen. 

 

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

• Grundlæggende dagplejepædagogik  

• De pædagogiske læreplaner  

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

• Håndhygiejne 

• Børns kompetenceudvikling 

• Kost og ernæring 



• Forældresamarbejde 

• Dokumentation 

• Målrettet mundtlig kommunikation 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalet i Børnehuset Lundergård. 

 

 

 

 

 

 

 


