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Mit navn er Julie. Jeg er født i 1990 og har en uddannelse som cand. soc. i Arbejdslivsstudier og Pædagogik. Jeg bor i Tuse sammen 

med min kæreste Mikkel og hver anden uge mine børn Alva og Vega (født 2014 og 2012). 

Jeg har spillet håndbold hele mit liv og er generelt relativt sportsinteresseret. Herudover er jeg super optaget af menneskets 

psykologi og selvfølgelig pædagogik. Jeg bor i et skønt område med søer, legepladser og natur lige rundt om hjørnet. Når vi ikke 

er ude at udforske nærområdet, kan vi boltre os i haven eller på den store terrasse, hvor vi, om sommeren, sammen sår og passer 

blomster, bær og krydderurter. 

Indenfor har jeg indrettet et værelse til dagplejen med legekøkken, læsehjørne og en masse legetøj. Vi tager dog oftest legetøjet 

ud af værelset og bruger generelt gangen, mit store køkken-alrum og nogle gange stuen til at lege. Det er nemlig endnu sjovere at 

bruge legekøkkenet, når man kan spejle sig i mig og aktiviteterne, mens måltider tilberedes. Lige såvel er det sjovere at lave 

forhindringsbane, fjolle og danse, når der er rigtig god plads til bevægelse. Hos mig er der plads til store armbevægelser og højt til 

loftet (også bogstavelig talt). Jeg har selvfølgelig et røgfrit hjem, men kan ikke prale af et allergivenligt hjem. Vores lille hund Dallas 

bor her nemlig også, men vil oftest være i et andet rum end børnene. 

For mig er det afgørende, at dit barn får en tryg og tillidsfuld tilknytning til mig. Med bevidsthed om, at alle børn er forskellige, og 

med udgangspunkt i det enkelte barn er jeg meget optaget af barnets perspektiv og motiv for dets handlinger, og jeg har en 

anerkendende og omsorgsfuld tilgang til børnene. Mit mål er at give børnene det bedst mulige udgangspunkt for at møde verden 

omkring dem ved at gøre dem livsduelige og parate. 

Sammen skal vi være nysgerrige, udforske, fjolle, synge, tumle, fordybe os, stimuleres kognitivt og motorisk og grine en hel masse. 

Barnet skal opleve nederlag og opleve sejre, og det skal mærke, at det er lige præcis, som det skal være. 

Jeg har fokus på selvhjulpenhed, selvfølgelig med udgangspunkt i det enkeltes barn udvikling. 

Med udgangspunkt i min uddannelse er jeg meget optaget af læringsmiljøer, såvel det psykiske som det fysiske. Jeg går meget 

op i at skabe gode læringsmiljøer for børnene, som indbyder til leg og læring samt fordybelse og samspil. 

Herudover mener jeg, at det er altafgørende, at barnet og jeg får skabt en tryg relation, hvilket til en start vil være mit helt store 

fokus. Jeg tror på, at tryghed, tillid og trivsel er de vigtigste aspekter i at skabe et godt læringsmiljø, som giver de bedste 

forudsætninger for, at man som barn udvikles. 

Jeg bestræber mig på at have nogle faste rammer for dagen – med sang og leg om formiddagen, gode måltider, hvor jeg bestræber 

på at lave varm mad 2-3 gange om ugen – og ellers rugbrød med godt pålæg. 

Det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde imellem jer som forældre og mig er tryghed. I skal være trygge ved at aflevere 

jeres barn hos mig. Denne tryghed kan opnås gennem forbesøg hos mig og ved, at I altid får spurgt ind, hvis I er i tvivl om noget 

eller undrer jer. Jeg vil gøre helt det samme. Jeg vægter, at vi kan informere hinanden om stort og småt i barnets hverdag, og 

sørger for, at vigtige informationer bliver videregivet.  Helt grundlæggende ønsker jeg en respektfuld relation til jer som forældre 

og en åben og ærlig dialog med jeres barns trivsel i centrum. 
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