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Jeg hedder Jane Christiansen og har været dagplejer siden 1997.  

Jeg bor i et stort parcelhus med lukket have. Jeg har to sønner, Kasper fra 1983 – Peter fra 1991. De bor ikke længere 

hjemme, og så har jeg i øvrigt den glæde også at være farmor. 

Ude er der gårdhave med fliser, hvor vi kan cykle, køre motorcykler osv. Der er også en græsplæne, hvor der spilles 

bold, og hvor vi rutsjer og vipper. Ved siden af er sandkassen med alt, hvad dertil hører. Indenfor har jeg et stort 

legeværelse; men vi bruger også hele den ene side af huset til at lege i. 

Vi er ude hver dag, og vi går tit i skoven, da jeg bor tæt herpå. Her kan vi rigtigt følge årets gang.  

Jeg bor tæt ved skolesti og grønt område, så der er mange muligheder for at undersøge naturen og arbejde med 

krop og bevægelse med børnene. 

Mindfulness er blevet en del af vores hverdag. Dette styrker det enkelte barn i at mærke sig selv og finde ro – og 

mindfulness er i øvrigt særligt godt for sensitive børn. 

Jeg har erhvervet mig viden fra følgende kurser:  

• DGI (Idræt, leg og bevægelse) 

• ICDP (samspilsrelationer) 

• Førstehjælp, specielt til små børn  

• Kursus i for tidligt fødte børn. 

• Brug af Kompetencehjul. 

I det daglige arbejder dagplejen med aktionslæring. Vi har fokus på samspil og relationer, og vi arbejder med 
dialogisk læsning. Vi har desuden fokus på sprog og arbejder ud fra sprogets milepæle. 
Vi synger/læser meget her i huset, laver motorik/rytmik, da dette er vigtige elementer for den sproglige udvikling.  
 
Det er vigtigt for mig at vise omsorg og anerkende det enkelte barns behov og udvikling, så jeg kan møde barnet lige 

der, hvor det er. 

Jeg lægger vægt på ærlighed og en åben dialog. 

Hvis I har lyst til at høre nærmere, er I 

velkomne til at kontakte mig.  

 

Med venlig hilsen  

 

Jane Lillebo Christiansen,  
Bygvænget 9, Svinninge,  
Mobil: 72364347/28716302, 
janch@holb.dk  

mailto:janch@holb.dk
mailto:janch@holb.dk

