
 

 

 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Linda Dalin 
• Jeg har været dagplejer siden 1993  

• Jeg bor sammen med Anders 

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

 
Vores morgener foregår stille og roligt i børnenes tempo. Tryghed er et af mine nøgleord. Børn, der 

er trygge og trives, har ro og plads til udvikling. Jeg vægter højt at følge børnenes trivsel, udvikling, 

læring og dannelse. For mig er det vigtigt, at børnene føler sig mødt, værdsat og værdifulde i 

samværet med mig og de andre børn. De skal føle, at de har en ganske særlig plads i vores lille gruppe, 

og er vigtige for vores fællesskab. 

 

Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og de 6 læreplanstemaer: Alsidig udvikling – 

Social udvikling – Kommunikation og sprog – Krop, sanser og bevægelse – Natur, udeliv og science – 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

 

Hos mig lærer børnene, hvordan vi er sammen med hinanden, er gode venner, venter på tur, spiser, 

bliver selvhjulpne osv. Jeg har fokus på at styrke børnenes selvværd og selvtillid. 

 

Vi er ude i den friske luft næsten hver dag, og vi nyder at se naturens skiftende årstider. Nogle gange 

er vi i haven, men vi bruger også nærmiljøet. Det kan være en tur i skoven, hvor der er aktivitetsbane, 

gynge o.a. Vi besøger også gerne Dyreparken på NBV. 

 

Noget af det jeg også brænder for sammen med børnene er højtlæsning og sang, som er med til at 

styrke børnenes sproglige udvikling. 

 

Jeg vægter et godt forældresamarbejde meget højt. Det er vigtigt for mig, at I som forælder er trygge 

og glade, når I afleverer jeres barn hos mig.   

 

 
 



 

 

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

• Grundlæggende dagplejepædagogik 

• De pædagogiske læreplaner 

• Certificeret ICDP-uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik, niveau 1 

• Kostkursus 

• Hygiejne og sundhed 

• Interkulturel kompetence 

• Individuel kompetence afklaring for dagplejer 

• IT og kommunikation 

• Etnisk kultur og børn 

 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalerne i Børnehuset Kingo.   
 

 

 

 

 


