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Jeg hedder Hanne Laursen og har været dagplejer siden 1986. Jeg bor på Bogfinkevej i Aarhus V.
Jeg har selv to voksne børn, Stinne og Dennis. Jeg
er ikke-ryger og i mit hjem er der ingen husdyr.
Jeg har blandt andet kurser indenfor brandbekæmpelse og førstehjælp.
I min dagpleje prioriterer jeg udelivet, da jeg synes det er vigtigt, at børnene kommer ud og at
de får lov til at løbe, gynge og hoppe fra forskellige ting. På den måde får børnene brugt deres fantasi i deres
leg i naturen. Jeg har også fokus på, at børnene bliver selvhjulpne – fx selv tager tøj af/på, spiser selv osv.
Hos mig er der fokus på nærvær, og det er vigtigt for mig, at både børnene og deres forældre er trygge ved at
være hos mig.
Jeg serverer en ernæringsrigtig og sund kost, i henhold til Århus Kommunes kostpolitik. Kosten består blandt
andet af rugbrød med pålæg – eksempelvis fisk og fjerkræ. Hver dag serverer jeg frugt og grønt og af og til laver vi varm mad.
Dagen starter med morgenmad frem til kl. 8, hvorefter vi synger og læser bøger. Vi læser bl.a. i bogen ”Tulle
og Skralle”, som handler om, at Tulle og Skralle skal på eventyr. Der er en cd med, hvor
der bliver sunget om dyr, kroppen og naturen.
Jeg bor på 2. sal, derfor tager jeg ud hver dag, sammen med børnene, hvor vi
mødes med andre kollegaer med deres børn. Vi er ude uanset hvordan vejret er. Vi kan også finde på at tage over til dyrene på byggelegepladsen eller
tage på en lang bustur/togtur med vores madpakker.
Legestuen Bamsebo
En gang om ugen tager vi i Legestuen Bamsebo på Høgevej. I legestuen starter
dagen tidligt med morgenmad. Op ad dagen, kan de større børn godt lide at lave
en balancebane, hvor de sammen kan få styrket deres motorik. Senere får børnene boller og frugt. Når de har spist, holder vi samling med sang og musik. Hvert barn trækker en figur fra vores sangkuffert og sammen synger vi den sang, der passer til figuren. Resten af dagen foregår der en masse forskellige
aktiviteter inde og ude. I legestuen tager vi også ud af huset, hvor vi kan finde på at tage på legepladsen eller
ned til dyrene.

