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Jeg hedder Ditte og er født 1980. Jeg har været dagplejer i Tuse siden februar 2002.  
Jeg bor ca. 3 km uden for Tuse by på et husmandssted sammen med min mand 
Jesper, som er murer med egen virksomhed. Sammen har vi 3 drenge, født i 
henholdsvis 2002, 2005 og 2008.  
Vi er også godkendt som plejefamilie og har siden 2013 haft glæden af at have et aflastningsbarn hver anden 
weekend. 
 
Vi har endvidere 2 hunde af racen Labrador. De er dog ikke hjemme om dagen, da min mand har dem med på 
arbejde. 
I min fritid kan jeg godt lide at tage mig en løbetur, og derudover foretrækker jeg at tilbringe tiden sammen med min 
familie og venner. 
 
Vi bor i skønne omgivelser med marker omkring samt en stor lukket have, hvor vi tilbringer megen tid hver dag, både 
sommer og vinter. Der er god plads til at boltre sig på med både sandkasse, legehus, trampolin samt diverse scootere 
og cykler.  
 
Jeg nyder at gå ture med børnene, hvor vi snakker om årstiderne, vejret, dyrene vi ser osv. Jeg går også tit de 3 km til 
Tuse, hvor vi besøger de andre dagplejere eller den fælles legeplads. 
Endvidere har vi 2 Winther Kangaroo cykler i Dagplejen, som jeg flittigt låner med hjem, så vi kan komme rundt i 
nærmiljøet. 
 
Jeg blev dagplejer, fordi jeg elsker samværet med børn, følge deres udvikling og læring samt give dem en tryg og 
rolig hverdag, hvor nærvær er i fokus. 
 
Jeg er opvokset i Tuse, hvor jeg har boet hele min barndom med min mor, far og lillesøster. Min mor har været 
dagplejer i Tuse det meste af min barndom og teenageår, så jeg er opvokset med masser af børn omkring mig. 
Endvidere har jeg altid passet masser af børn efter skole hele mit teenager-liv - for familie, venner og min mors 
dagplejeforældre, så børn har altid fyldt meget i mit liv.  
 
Det, jeg lægger vægt på i min hverdag som dagplejer, er en god kommunikation med jer forældre, hvor en åben og 
ærlig dialog vægter højt. Derudover lægger jeg stor vægt på at give jeres børnene en tryg hverdag med masser af 
nærvær, omsorg, forudsigelighed, fællesskab og læring samt at møde hvert barn der, hvor det er, med anerkendelse 
for dets personlighed og behov.  
 
Jeg arbejder ud fra Marte Meo og ICDP metoden, som tager udgangspunkt i relationen mellem barn og voksen.  
 
 
Med venlig hilsen  
 

Ditte Hass Hansen 

Mårsø Huse 2 
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