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Jeg hedder Hanne Alvagård Larsen. Jeg er født i 1965. Jeg bor sammen med min mand 

Flemming i Tuse i et parcelhus med en god tilhørende have. Jeg har to børn, Sara fra 

1990, og Thomas fra 1995. 

Jeg har gode legemuligheder, både inde og ude. Jeg har en lukket indkørsel, græsplæne og en flisebelagt terrasse, hvor vi leger 

med legeredskaber, cykler, scooter, sand m.m. 

Inde har jeg et legeværelse; men vi bruger det meste af huset til at lege i. For at styrke børnenes motorik skaber jeg mulighed for 

at klatre op og ned ad ting. Sprogligt styrkes børnene dagligt med dialog, gentagelser, benævnelse og ’dialogisk læsning’.  Vi 

synger meget, fjoller og danser til musik, snakker om dyr, mad, farver, former, tal, bogstaver m.m. 

Vi er ude i alt slags vejr, og så gør vi brug af vores gode, grønne områder i nærmiljøet, som vi benytter til dejlige gåture. Vi har 

også en legeplads tæt på, som vi benytter os meget af. Her kan børnene rigtigt bolter sig. 

Jeg lægger vægt på, at dagen og dens gøremål foregår på børnenes præmisser og i deres tempo, så jeg planlægger ikke mere, 

end at jeg kan tilgodese, hvis et barn har brug for en stille og rolig dag. Det vigtigste for mig er, at børnene får en god start, og at 

de føler sig trygge hos mig. 

I Dagplejen er der kostpolitik, så hos mig får børnene en sund kost med frugt og grønt. Jeg bager boller til børnene og laver ind 

imellem varm mad. 

Jeg mødes med de andre dagplejere og børn i løbet af ugen, enten på tur, på legepladsen ellers i hinandens huse/haver. 

Derudover er vi i legestue 1-2 gange om ugen. Jeg har et godt samarbejde med ledelse og kollegaer og stræber efter et godt 

samarbejde med jer forældre. 

Jeg har været dagplejer siden 1996 og er rigtigt glad for mit arbejde. Jeg er omsorgsfuld, kærlig, pligtopfyldende og loyal. Jeg vil 

gerne give børnene gode oplevelser hele dagen, f.eks. når vi leger, spiser, bliver puslet m.m. Det er vigtigt for mig at give tid til 

de små og store oplevelser, dagen bringer, at tilgodese hver enkelt barns behov, der hvor det er og give anerkendelse for dets 

personlighed. Jeg prioriterer at give alle tryghed, nærvær, forudsigelighed, fællesskab og læring. 

Jeg arbejder ud fra Marte Meo og ICDP metoden, som tager udgangspunkt i relationen mellem barn og voksen. 

Hvis I vil høre nærmere, er I velkomne til at kontakte mig.  

Hanne Alvagård Larsen, Kløvervænget 10, Tuse, 4300 Holbæk. Mobil: 30548769, mail: hanla@holb.dk  
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