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Hvem er jeg

Mine omgivelser

Jeg har været dagplejer i Beder siden 2002.
Jeg er gift med Morten og sammen har vi 2
børn.
Vi holder meget af campinglivet og nyder at
campere i både Danmark og udlandet.
Jeg har taget pædagogisk
grunduddannelse.
Jeg bor i et parcelhus i et meget stille
område uden gennemkørende trafik.
Min have er indrettet med legehus,
sandkasse og en stor græsplæne, hvor
børnene kan få lov til at udfolde sig i
diverse lege og med diverse legeredskaber.
Indenfor fungerer vores kontor som
legeværelse i hverdagen. Legeværelset
ligger i forbindelse med vores store
bryggers/entre og køkken/alrum og
børnene har derfor rig mulighed for at
udfolde sig indendørs.
I nærområdet har jeg adgang til flere
grønne områder – flere af dem med rigtig
fine legepladser.

Personlige egenskaber

Jeg er en åben og ærlig person og trives
derfor bedst i en åben og ærlig dialog med
forældrene.
I vil opleve, at jeg er pligtopfyldende, seriøs
og engageret i jeres børns trivsel og
udvikling.

I vil opleve at jeg især
lægger vægt på

Skabe en tryg, omsorgsfuld og genkendelig
hverdag for børnene og at skabe
forudsætning for, at børnene er glade og
trives imens far og mor er på arbejde.

Mine værdier

I min dagligdag med børnene arbejder jeg
ud fra følgende værdier: struktur, ro,
genkendelighed og tryghed i faste rammer.
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I vil opleve, at jeg
brænder for

At give børnene en oplevelse af at være tæt
på en almindelig hverdag som mulig.
Udover at lege, at lave kreative ting med
børnene og gøre dem selvstændige og
selvhjulpne, vil I opleve, at jeg også i det
omfang det er muligt og børnene har lyst
til, inddrager dem i feks bagning og
madlavning.

Jeg har taget pædagogisk grunduddannelse (PGU) i 2006, Fortidlig fødte børn, anderkendende
kommunikation ,fællesskaber for alle, sprog/dialogisk læsning.

