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Jeg hedder Jannie, er født i 1960 og har været dagplejer i Svinninge i over 25 år. Jeg er gift og har tre voksne børn. 

Mine dagplejeforældre beskriver mig som værende positiv, engageret, optimistisk, samarbejdsvillig, fleksibel og 
hjertevarm. 

I min dagpleje er der plads til forskellighed og plads til at udvikle sig og ”blomstre” som et unikt menneske. Udover at 
være ude og mærke naturen, vejret og os selv samt være hjemme, er vi også både i legestue og på besøg hos andre 
dagplejere. Vi tager ligeledes på små ture i lokalområdet.  

I mit pædagogisk arbejde bruger jeg meget naturen og især skoven. Her kan børnene lege, lære og udvikle sig præcis 
i det tempo, de har behov for. Vi bruger naturen hele året og laver alt fra at finde små dyr, kravle/klatre til at bruge 
naturens gaver i form af blomster og bær m.m. Hjemme hos mig selv har jeg en lille sansehave. Her er der 
frugtbuske, som vi kan plukke bær fra og smage på. Vi planter grønsager, blomster og besøger mit drivhus, som om 
sommeren er fuldt af lækre grøntsager, der bidrager til vores frokost. 

Maden, vi spiser, er sund og nærende, dog med plads til hygge ved særlige lejligheder. Ofte er brødet hjemmebagt, 
og der er et udvalg af diverse pålæg, frugt og grønt. Der bliver selvfølgelig taget hensyn, hvis der er særlige behov. 

Jeg arbejder som de andre kommunale dagplejere med alle 6 læreplanstemaer i løbet af året: Alsidig personligheds-
udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og 
værdier. Det kan for eksempel være, at jeg i en periode har særligt fokus på børnegruppens grovmotoriske udvikling 
eller selvhjulpenhed. Her er der også fokus på sproget. Vi synger, danser, læser bøger og snakker om det, vi har 
lavet.  

Jeg er uddannet DGI-Dagplejer og har kursus i ICDP, som handler om at tilbyde børnene et anerkendende samspil. 
Derudover har jeg taget kursus i læreplaner og førstehjælp. 

Alt i alt kan jeg tilbyde jer og jeres barn et trygt hjem, hvor jeres barn hver dag bliver set og hørt. Et sted, hvor jeres 
barn har rammerne til udvikle sig, både personligt og socialt. Et sted, hvor I som forældre altid er velkomne med 
spørgsmål. Det er vigtigt for mig med åbenhed, ærlighed og gensidig respekt. Der er dermed plads til at være en del 
af jeres barns hverdag her i dagplejen. 

I er meget velkomne til at kontakte mig for at høre nærmere. 

Med venlig hilsen 

Jannie Iben Rasmussen, Ledegårdsvej 7, 4520 Svinninge, tlf: 72364491, mail: janra@holb.dk 

     

 


