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Adresse: Lilleskoven 9, Glud 

Født: 1966 

Ansat: 1996 

Dyr: Ingen 

Jeg har barnevogn og Duni 
Duo sovepose til alle børnene 

  

  

 

Livet i min dagpleje byder på 

 Jeg bor i et parcelhus i Glud, på en stor naturgrund med legeplads, så 
her er masser af plads til at boltre sig på og gå på opdagelse i naturen. 
Jeg er naturdagplejer, så vi tilbringer en stor del af tiden ude, hvor vi 
nysgerrige undersøger naturen omkring os. Kigger på dyr, fugle og 
insekter. Får motoriske udfordringer, laver mad på bål.mm. 
 Vi følger naturens forandringer og undersøger med stor nysgerrighed 

- Frøet i jorden – høsten – tilberedning - måltidet  
- Årstidens skift-  vind og vejr. 
- Traditioner.  
-  

Jeg har et kopi af en Dakota indianer tipi, som er oppe i sommer 
halvåret, her  leger, læser og hygger vi.  Indimellem har vi indianer tema, 
som altid afsluttes med  forældrekaffe. 
 Vi tager på tur med madpakker og på bondegårdsbesøg. 
 
Faglighed. 
Jeg har mange års erfaring og har været på en del pædagogiske kurser, 
blandt mange kan nævnes: 
 Inklusion,  leg med sprog og læring med medier. Kost,  børn og natur, 
samarbejde og kommunikation, for tidlig fødte børn, sårbare børn og 
MLE(medieret læring- læringsstrategi) m.fl 
Jeg er altid faglig nysgerrig på ny viden og er min faglighed bevidst. Jeg 
opdaterer mit førstehjælp hver 2-3 år. 
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Jeg er en kærlig, rummelig og omsorgsfuld person, der vægter tryghed, 
nærvær, anerkendelse, og tid til fordybelse. Hos mig er barnet i centrum 
og modtages hver dag med glæde, omsorg og interesse.  

Det er vigtigt for mig, at jeg har en god dialog med jer om jeres barns 
trivsel og udvikling. Hos mig er der altid plads og tid til ekstra omsorg ved 
særlige behov.  

Jeg har fokus på det enkelte barns udvikling og behov, og arbejder ud fra 
det. 

 Jeg arbejder med de pædagogiske læreplaner, laver barnets bog,  samt 
dagplejens overordnede mål. Endvidere arbejder jeg med de politiske 
rammer for læring og de 7 kompetencer.( som er kerneopgaven) 

Jeg byder på sund og varieret kost, hvor frugt og grønt indgår som en 
naturlig del. Jeg laver jævnlig mad sammen med børnene, det giver 
barnet en god indgangsvinkel til sunde madvaner og vores boller er altid 
hjemmelavet. 

 Jeg er idemand og en af samarbejdspartnerne bag kogebogen ” 
Madglæde, en kogebog til dagplejen”, som madskribenten Claus Mejer 
og FOA er forfatter af. 

Vi går i legestue en gang om ugen og har heldags legestue en gang om 
måneden. Hvor vi har forskellige planlagte aktiviteter. Børnene lærer her 
at danne relationer til andre børn og voksne. 

Vi besøger den lokale børnehave. 

Min pædagog kommer løbende på tilsyn, hvor vi bl.a. snakker om 
børnenes udvikling og trivsel. Min pædagog er også min samarbejds- og 
sparringspartner.                                                          

 

Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i min dagpleje. 

 
 
Ønske om plads hos mig skal ske via pladsanvisningen, 
Pia Leth  tlf. 79 75 52 48, telefontid 12.00 – 15.00, 
Fredag 9.00 – 12.00. 
 
 

 

 


