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Jane Andersen – positiv og smilende. Min passion er sundhed og natur. 

Jeg bor i en dejlig lejlighed i 2 plan, hvor underetagen er indrettet til dagplejebørnene, ligesom der også er en 
indhegnet gårdhave til. I gårdhaven er der masser af mulighed for at lege i sandkasse, køre ræs på scootere, der er 
plantekasser, som skaber mulighed for at ”blive væk” samt studere alle de små insekter i blomsterne. Med naturen 
som nabo inddrages denne tit og ofte i vores ude liv, bl.a. Mosemark skov, Hørby Havn og de grønne områder i 
nærheden.  

Værdier i mit arbejde:  

Tryghed, nærvær, ro og anerkendelse er de værdier, jeg sætter højest. For mig er tryghed lig med trivsel, og jeg 
forsøger at skabe tryghed for børnene ved at være nærværende, f.eks. ved at sidde meget på gulvet og være i 
øjenhøjde med børnene.  

Jeg sætter ligeledes sund kost højt. Jeg serverer sunde fødevarer med så lidt kemi og forarbejdning som muligt.  

På en almindelig hverdag: 

Vores hverdag vil foregå sådan, at vi har nogle faste rutiner - for på den måde at give børnene nogle gode faste og 
trygge rammer. Jeg inddrager børnene i næsten alt, hvad jeg laver. Når børnene deltager aktivt, styrker det deres 
motorik, selvværd, selvstændighed og dannelse. Vi vil være ude hver dag uanset vejr, enten i gårdhaven eller ude i 
nogle af vores skønne, nærtliggende naturområder. 

Sang, musik og bevægelse er ligeledes en stor del af hverdagen hos mig. Musik og bevægelse træner sanserne, 
sproget, motorikken og giver bedre kropsbevidsthed.  

Jeg arbejder ud fra dagtilbudslovens ny styrkede læreplan: 

Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og 
science, kultur, æstetik og fællesskab. 

Hvilke kompetencer har jeg: 

• Uddannelse, pædagogiske assistent 
• Dagplejens grunduddannelse 
• Grønne spirer naturdagpleje 
• DGI certificeret idrætsdagplejer 
• ICDP (International Child Development Program – kommunikation og relationskompetence) 
• Udvidet førstehjælp med genopfriskning hvert 2. år  

Vores samarbejde omkring jeres barn skal være: 

Et åbent og trygt samarbejde, hvor vi sammen kan få en dialog omkring jeres barn for derigennem at skabe en rød 
tråd fra hjem til dagpleje, så jeres barn kan få en så tryg og stabil hverdag som mulig. 

Jeg tager løbende billeder af børnene i forskellige hverdagssituationer, så I kan får et indblik i, hvad der sker i min 
dagpleje, ligesom der er mulighed for en snak med jeres barn derhjemme om, hvad der er sket i løbet af dagen. 

 

Jeg glæder mig til at høre fra jer. 
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