
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Laila Lund  
• Jeg har været dagplejer siden 2006 

• Jeg bor sammen med Michael, og vi har 2 voksne drenge  

• Jeg har ingen dyr 
 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’   

 
For mig er det vigtig at skabe en rolig og tryg hverdag for børnene.  Det gør jeg bl.a. ved, at jeg ser på børne-

nes behov og er nærværende på gulvet sammen med dem.  

 

Nogle dage er der hygge på værelset og en tur i haven til motoriske udfoldelser. Andre dage læser og synger 

vi – tegner eller andet kreativt.  

 

Vi tager også på cykeltur, da jeg har en Christiania Cykel, og børnene elsker at cykle. Vi tager eksempelvis på 

tur i Svanelunden, skoven, biblioteket, NBV. Turen kan også gå til Plejehjemmet i Fynsgade eller på besøg 

hos kollegaer. Det er med til, at børnene får relationer til andre børn og voksne. Nogle gange har vi taget 

toget til Nordsøen Oceanarium, det er også spændende.  

 

Hvis der er mulighed for det, cykler vi også på besøg i børnehaven inden start for at lave brobygning. Vi øver 

meget i at tage tøjet af og på og kravle på stiger til puslebord og barnevogn, da det er godt for børnenes 

motorik.  

 

Det gode måltid og samværet under måltiderne, hvor vi kan tale om børnenes oplevelser, prioriterer jeg 

også højt.  Da jeg er tidligere bager, bager jeg oftest vores eget brød.  

 

Mit hjem er allergivenligt.  

 

Jeg lægger meget vægt på, at jeg har et godt samarbejde med forældrene, for det er vigtig, at de og børnene 

føler sig i trygge rammer, og at vi er ærlige over for hinanden. 
 

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

• Talk2gether sprogstimulering af småbørn med talepædagog Pia Høgh 

• Motorik og Sanseuniverset 

• Samspil i familien 



• Grundlæggende dagpleje pædagogik 

• Børns kompetenceudvikling 0-5 år  

• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 

• Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 

• Ergonomi i.f.t ufaglærte og faglærte job 

 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i menighedshuset i Højene.   
 

 

 

 

 


