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Jeg hedder Marianne Jensen og er uddannet social- og sundhedshjælper, men har altid haft 
en drøm om at bliver dagplejer, så da jeg fik chancen i 2018, slog jeg til - og jeg elsker stadig 
mit arbejde. 
 
Jeg er gift med Johnny og tilsammen har vi 5 børn, født mellem 1993 og 2004; hvoraf kun den mindste bor hjemme. 
 
Som dagplejer skal man skabe trygge rammer og sikre hjerterum. Hos mig er der tid og ro til hvert enkelt barn. Tiden 
er vor egen – og jeg prøver at tilrettelægge dagen – men ikke mere, end der altid er plads til at tage individuelle 
hensyn til børnene. 
 
Er det regnvejr, finder vi en vandpyt, som man kan løb gennem og høre, hvordan vandet sige, når man løber. Vi er så 
heldige at have en skov i nærheden, som vi 
tit går på opdagelse i, mens vi taler om de 
ting, vi møder på vejen – fugle, snegle, 
insekter, planter og træer, affald (!) m.m. – 
samt om de ting, som ændrer sig i takt 
med årstidernes skiften. 
  
Er vi ikke ude, er vi ofte på vores egen 
legeplads i haven, hvor der er plads til at 
tumle og løbe omkring samt lege de lege, 
som jeg ved er med til at styrke børnenes motorik. Jeg giver også tid og plads til, at børnene selv kan øve sig med 
det, der lige fanger deres interesse. 
 
Når vi er inde, så hygger vi med at lægge puslespil, tegne, lege med LEGO, togbaner, danse eller hvad børnene og jeg 
ellers finder på. 
 
Vi bruger en god del tid på at styrke børnenes sprog – f.eks. ved hjælp af metoden ’dialogisk læsning’ og materiale 
fra Sprogkasketten, som er et værktøj, Dagplejens sprogvejleder har udviklet sammen med nogle af mine kolleger.  
 
Jeg er DGI-certificeret (leg og bevægelse), har udvidet førstehjælpskursus med fokus på små børn (fornys hvert 
andet år) og arbejder med ICDP som metodeværktøj til understøttelse af den anerkendende tilgang til børnene. 
 
Vi er i legestue en gang om ugen, hvor vi laver fælles aktiviteter med de andre dagplejere og deres børn, hvorved 
børnene lærer hinanden og de andre dagplejere at kende, hvilket er fornuftigt i forhold til gæstepleje. Legestuen 
giver også mulighed for aldersopdelte aktiviteter. 
 
Det tætte forældresamarbejde betyder meget for mig – og jeg benytter aflevering til at høre om, hvordan barnet har 
det - og afhentning til at fortælle om, hvorledes dagen er gået (mad, søvn, oplevelser m.m.). 
 
Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du velkommen at kontakte mig – eller komme på besøg (hvor jeg dog 
beder om, du ringer først, så vi kan finde et tidspunkt, der passer ind i min og børnenes hverdag.) 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Jensen, Skolelodden 1, 4520 Svinninge. Mobil 42 94 46 02, mail mbork@holb.dk  
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