
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Lene Trudslev  
• Jeg har været dagplejer siden 1992 

• Jeg bor sammen med Bo 

• Jeg har ingen dyr  

 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  
 
Det vigtigste for mig i mit arbejde med børn er, at give jeres barn tryghed, nærvær, kærlighed og omsorg i 

barnets hverdag hos mig. Jeg gør meget ud af et tillidsfuldt samarbejde med barnet og forældre. Der udover 

vil jeg styrke barnets selvværd, motorik, kreativitet og selvstændighed efter lærerplanerne.  

 

Jeg vil igennem leg og tryghed, hvor barnet bliver set og hørt gøre mit allerbedste for, at jeres barn udvikler 

sig til et selvstændig og nysgerrigt lille menneske, som har masser af energi og lyst til at se mere af verden – 

også når de skal videre i livet. 

 

Jeg tager barnet med i de forskellige gøremål både ude og inde, som det kan efter alder. Det kan være 

dække bord/rydde af, hjælpe med at bage. Barnet kommer med ud i køkkenhaven, hvor det får lov til at så 

og plante grøntsager, som det siden får lov til at høste og spise.  

 

Da jeg er et ”udemenneske” har jeg deltaget i ”Udelivsprojekt  Æblekinder” med særligt fokus på sund, 

kropslig udvikling med naturen som løftestang. ”Jeg kan lide børn med røde kinder og snavsede fingre”  

 
Til højtiderne laver jeg mange kreative ting, hvor barnet er inddraget.  

 
Vi tager ofte på udflugter f.eks. til biblioteket, skoven, Svanelunden og Nordsøen Ocenarium. Jeg har en 

dejlig lukket have med sandkasse, legehus og gynge, hvor vi opholder os meget. 
 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
• Førstehjælp 

• Grundlæggende dagplejepædagogik 

• De pædagogiske læreplaner 

• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik 

• Sundhed for småfolk (Kostkursus)  

• Samspil i familien  



• Etniske børn og madkultur  

• Sundhed og hygiejne 

• Kommunikation og psykologi  

• Grundlæggende IT  

• Girafsprog  

• Målrettet kursus for ”voksne” til 0-6 årige børn.  

• ”Æblekinder” – Fagligt netværk for dagplejere med fokus på børn og udeliv 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue på Annasvej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


