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Forside 
 

Skal dit barn passes i hverdagen 
- så er den kommunale dagpleje et godt valg at tage. 

  

Gode grunde til at du, som forælder, skal vælge at få dit barn passet i dagplejen: 

> Et trygt og hjemligt miljø med en kompetent dagplejer og få børn. 

> Mulighed for gæstepleje ved en kvalificeret anden dagplejer eller i Gæstehus. 

> Pædagogisk vejledning til dagplejere og forældre af veluddannede pædagoger. 

  

Læs om de mange kvaliteter, som dagplejen kan tilbyde dit barn og dig her på hjemmesiden eller 

henvend dig til Leder af Øster Hornum Børneunivers Lars Hviid Pilgaard eller daglig leder af 

Dagpleje, Børnehave og SFO Tanja Becker. 

Lars Hviid Pilgaard kan træffes på 99888012 eller 29379199 

Tanja Becker kan træffes på 24250277 
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Information 
Dagplejen – et godt sted at være 
Dagplejen et lille overskueligt miljø med tæt følelsesmæssig tilknytning til en voksen og 3 eller 4 andre 
børn. 
Det er den samme voksne der tilgodeser jeres barns behov i løbet af dagen i det hjemlige miljø, som er med 
til at give jeres barn en tryg og overskuelig dag. 
Dagplejeren er en engageret voksen,  hvis vigtigste opgave er at samarbejde med dig om dit barns trivsel og 
udvikling, og ønsker derfor en tæt kontakt til jer forældre i hverdagen. 
Jeres dagplejer arbejder efter Rebild Dagplejes pædagogiske læreplaner. I kan læse Rebild Dagplejes 
læreplan her. Dagplejeren deltager i forskellige kurser for fagligt at kunne varetage opgaven som dagplejer. 
Dagplejeren får i hverdagen pædagogisk sparring af dagplejepædagogerne der arbejder i forskellige 
kompetenceteams.     
Børnene er med i de praktiske gøremål i hverdagen. Der dækkes bord, frokosten gøres klar og vasketøjet 
hænges op, derudover leger børnene, laver kreative aktiviteter, synger, læser og deltager i familiens liv 
både ude og ide. 
Dagplejens styrke er netop det hjemlige miljø, der karakteriseres ved omsorg, tryghed, nærvær og tid. 
Dagplejeren skal ikke nå noget, men kan sammen med børnene fordybe sig i det nære, som optager 
børnene samtidig med at der arbejdes med det enkelte barns udvikling, ligesom børnenes individuelle 
behov kan tilgodeses. 

 

Dagplejepædagogens arbejde 
 

Dagplejepædagogen varetager både pædagogiske og administrative opgaver. 
Kerneopgaven for pædagogen er tilsynet hos dagplejeren, hvor der gennem rådgivning, vejledning, 
inspiration og supervision sikres, at både dagplejer og det enkelte barn trives og udvikles tilfredsstillende. 
I Rebild Dagpleje er der mindst fire årlige tilsyn hos den enkelte dagplejer. 
Det er også dagplejepædagogen, der yder den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen, hvis et barn 
har brug for en særlig indsats. 
Dagplejepædagogen sikrer også ved tilsynet, at dagplejerne lever op til de kommunale krav og 
forventninger samt de lovmæssige retningslinjer. 
Der foretages sikkerhedstilsyn en gang årligt hos alle dagplejere. 
 
Det er vigtigt, at dagplejeren trives i sit arbejde og har mulighed for at udvikle sin faglighed i samarbejde 
med dagplejepædagogen. 
Dagplejepædagogen skal sikre og understøtte et fagligt fællesskab i legestuegrupperne.  
Der føres tilsyn mindst fire gange årligt i legestuegrupperne.  

I Rebild Dagpleje arbejder vi tæt sammen med andre faggrupper bl.a. sundhedsplejerskerne, 
socialrådgiverne, de forskellige dagtilbud, som børnene skal gå i efter tiden i dagplejen, ergoterapeuten, 
naturvejlederen, musikpædagogen samt kommunens afdeling for inklusion (tidligere Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning og Relations teamet)  
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I den kommunale dagpleje har du, som forældre, mulighed for at samarbejde om dit barns hverdag, trivsel 
og udvikling med pædagogisk uddannet personale. 
Dagplejepædagogen står til rådighed for samtaler gennem hele barnets tid i Rebild Dagpleje. 

Start i dagpleje 
For besøg 
 
Når I har fået plads til jeres barn hos en dagplejer er I velkomne til kontakte dagplejeren for at aftale et for 
besøg. 
Her vil I se lidt af hverdagen og de andre børn. I får kendskab til dagplejeren og sammen får I en snak om 
jeres barn. Fortæl gerne meget om barnets vaner og rutiner, da det er med til at starten bliver så tryg som 
mulig både for jer, jeres barn og dagplejeren. 
Det er også vigtigt at aftale, hvordan selve indkøringen skal være. 
Besøget varer ca. 1 time, og dagplejeren vil give jer nogle praktiske informationer samt fortælle om 
hverdagens rutiner. 
Hvis I under eller efter formødet finder ud af, at dette ikke er det rette tilbud til jeres barn, henvender i jer 
til pladsanvisningen for at takke nej til tilbuddet.   

 
Aflevering og afhentning af barnet 
 
Langt de fleste børn falder hurtigt til i det lille trygge miljø med samme voksen og samme børn, men det 
kan være svært at sige farvel både for jer og jeres barn. Drøft dette med dagplejeren, så hun kan hjælpe 
jer. Fortæl dit barn at du går, også selv om det græder, og gå så selv om det er svært. 
Du er altid velkommen til at ringe til dagplejeren senere for at høre, hvordan det går. For nogle børn og 
forældre kan det godt vare flere uger før alle er faldet til, så derfor er det vigtigt at være tålmodige.   

Husk at fortælle, hvis der er sket noget, der har betydning for barnets dag i dagplejen f.eks. sovet dårligt. 
Jeres barn må komme efter behov og aftale i dagplejerens åbningstid. Det er rart for dagplejeren at vide 
nogenlunde, hvornår barnet kommer og bliver hentet. Hvis jeres barn møder senere end ellers, skal du give 
din dagplejer besked, da I ellers risikerer at komme til en lukket dør. Dagplejeren må gerne forlade sit hjem 
for at tilgodese de andre børns behov for udendørs aktiviteter.  
Ved afhentning er det vigtigt, at I kommer i så god tid, at der er mulighed for at få informationer om, 
hvordan jeres barns dag er forløbet, men samtidig være opmærksom på, at I skal sige farvel inden 
dagplejerens lukketidspunkt. 
  
Hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene, skal dagplejeren have besked ellers må barnet ikke 
udleveres. 
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Praktiske oplysninger 
Hvad skal jeg medbringe til mit barn? 

Det er vigtigt for jeres barns hverdag, at det er hensigtsmæssigt klædt på alt efter årstiden. 

 

Sørg altid for et ekstra sæt tøj, der kan ske uheld. Det er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko til 

indendørs brug. Vi anbefaler velcrolukning, da det giver barnet mulighed for tidligere at blive selvhjulpen og samtidig få oplevelsen 

af "jeg kan selv". 

 

Allerede fra barnet er 10 måneder har det stor glæde af at komme ned og bevæge sig rundt og undersøge verden fremfor at sidde 

passivt i barnevognen. Der skal være en godkendt sele i barnevognen. 

 

Husk også sutter uden suttekæde, og bamse eller andet som barnet er vant til at sove med. 

 

Dyr i dagplejehjemmet 

I nogle dagplejehjem findes der forskellige dyr. 

Kontakt med dyrene er altid af kortere varighed og sker altid under dagplejerens direkte opsyn. 

I vil kunne læse i dagplejerens præsentation af sig selv (se under dagpleje grupperne) om der findes dyr i hjemmet. 

Udflugter/bilkørsel med børnene 

Dagplejeren må kun køre med børnene, når forældrene har givet skriftlig tilladelse til dette.  

Alle køreture skal have et pædagogisk formål, og du vil som forældre altid vide det i forvejen. Dagplejeren kører efter gældende 

lovgivning om sikkerhed ved transport.  

Dagplejeren skal altid inddrage en dagplejepædagog i planerne.  

Ved udflugter, hvor flere dagplejere deltager foregår det enten med offentlig transport eller med en lejet bus. Der må kun lejes bus, 

hvori børnene kan spændes fast. Her skal turen ligeledes have et pædagogisk formål.  

Ture til Zoo, Jumboland mv., mener vi er en forældreopgave.  

Ud over julearrangementer deltager Rebild dagpleje ikke i kirkelige handlinger.  

Der kan dog være enkeltstående arrangementer i de enkelte sogne, hvor dagplejerne deltager. 

Dagplejerne deltager i julearrangementer i det lokalområde, hvor de bor under hensyntagen til den aktuelle børnegruppes alder og 

sammensætning.  

Det er op til den enkelte dagplejer at beslutte om denne vil deltage i arrangementet. 

Kontoret vil altid være orienteret om dagplejernes deltagelse.  

Forsikring 

I skal, som forældre, undersøge om jeres private forsikringer dækker jeres barn, hvis det skulle komme til skade, blive invalideret 

eller få tandskader, da Rebild Kommune ikke har nogen forsikring som dækker sådanne skader. 

Tandskader bliver i alle tilfælde behandlet af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. 
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Kost i dagplejen 
 

Måltiderne 

Dagplejerne tilbyder jeres barn sund og varieret mad, der er ernæringsmæssig rigtig, så barnet får energi til leg og læring, og 

dermed udvikler sig til et sundt barn, der trives. 

 

Dagplejeren giver barnet mad i den tid det er i dagpleje.  

Det vil sige morgenmad, et mellemmåltid om formiddagen bestående af brød og eventuelt lidt frugt samt vand, et frokostmåltid og 

igen et mellemmåltid om eftermiddagen igen med brød og noget frugt eller grøntsager.  

 

Der serveres vand eller mælk til måltiderne.  

 

Børnene må gerne være med til tilberedning af måltiderne, borddækning og afrydning. 

De lærer gode kostvaner ligesom der arbejdes med de sociale spilleregler, når der spises, og der er god tid til en snak om maden og 

dagens oplevelser. 

 

Skal dit barn have specialkost, dvs. mad, der ikke indgår i en almindelig husholdning som f.eks. spædbarns grød eller allergikost skal 

I selv medbringe det.  

 

Det er meget vigtigt, at I får en god snak med dagplejeren, hvis du har specielle ønsker eller du oplever problemer med dit barns 

spisemønster ligesom dagplejepædagogen altid står til rådighed for en snak om problemet. 

 

5 gode råd mod kræsenhed. 
Lad måltidet foregå i en god atmosfære. 

Lad være med at give særforplejning, men hav et par "børnefavoritter" på menuen hver uge. 

Lad barnet selv vælge blandt de sunde madvarer og bliv ved at tilbyde madvaren, selv om barnet har afvist den én gang, men tving 

ikke barnet til at smage.  

Tag barnet med i køkkenet. Børn er mere åbne over for ny mad, hvis de selv har været med til at lave den. 

Spar på det søde og lov aldrig slik, kager og dessert som belønning for at spise middagsmaden. 

Børnemagasinet: "far, mor og børn" 

Nr. 2 2010.  
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Forældresamtaler 
Som forældre i Rebild dagpleje har du altid mulighed for at bede om en samtale med din dagplejer og evt. 
med deltagelse af en dagplejepædagog. 

Når dit barn er omkring to år vil I, som forældre, blive tilbudt en samtale mellem jer og dagplejeren.  
Samtalen har til formål at give informationer omkring barnet og have en dialog hvor indholdet mere 
uddybende end hverdags informationerne. Der er tid til at fordybe jer sammen i barnets kompetencer og 
færdigheder, og sikre barnet gode betingelser i overgangen til børnehaven. 

Mødet vil foregå i middagsstunden, og have en varighed på ca. 1 time. 
 
Tavshedspligt 
Dagplejeren har pligt til at tale med dagplejepædagogen om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende 
barnets trivsel. 
Dagplejeren samt personalet på kontoret har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnets og 
forældrenes private forhold. Dette gælder også efter at barnet er udmeldt og ligeledes efter at personalets 
arbejdsforhold er ophørt. 

Meddelelsespligt 
Dagplejere og dagplejepædagoger er omfattet af servicelovens bestemmelser om meddelelsespligt, 
hvorefter den som får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side 
udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer dets sundhed 
eller udvikling i fare har pligt til at underrette det sociale udvalg jvf. serviceloven. 
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Gæstepleje 
Hvis jeres barns dagplejer har fri, er på kursus eller er syg, bliver I tilbudt gæstepleje til barnet hos en anden 
dagplejer i distriktet eller i gæstehus i Støvring. 
Intet barn har fast gæstepleje, men vi tilstræber, at barnet kommer til en dagplejer, som den allerede er 
bekendt med, hvis det er muligt. 
Da vi først og fremmest skal bruge de gratis pladser dvs. pladser ved dagplejere, som ikke har indskrevet 
fire faste børn, kan I derfor ikke forvente, at jeres barn kommer hos den samme dagplejer hver gang. Når 
barnet placeres i gæstedagpleje, er det som udgangspunkt gæstedagplejerens åbningstider, der er 
gældende.  
 
Politisk er der vedtaget følgende principper for gæstepleje: 
- Først benyttes de gratis pladser (ledig 4. barns plads) i en afstand af 10 km fra hjemmet, 
- derefter vil I få tilbudt en 5.barns plads ved en af dagplejerne i legestuegruppen eller i nærområdet.  
 
  

Dagplejers sygdom og raskmelding 
Hvis jeres dagplejer er syg, vil I mellem kl. 06.00 og 07.00 om morgenen blive ringet op af en 
dagplejepædagog og få tilbudt en gæsteplads. 
I har pladsen ved gæsteplejeren eller i gæstehuset, indtil I hører andet fra kontoret eller fra gæsteplejeren. 
Har I sagt nej tak til gæstepleje, men alligevel får brug for det, er I altid velkomne at kontakte kontoret. Så 
finder vi en løsning. 
Det er meget vigtigt, at vi har alle jeres mobil numre og/eller fastnet nummer, så vi kan kontakte jer så 
tidligt som muligt om morgenen. 
Husk at aflytte jeres telefonsvarer for evt. indtalt besked fra kontoret, inden I tager hjemmefra om 
morgenen. 
Når dagplejeren igen er klar til at arbejde, får I besked fra gæsteplejeren eller fra kontoret.  

Ferie og fridage 
Det kan opleves, som om dagplejeren har mange fridage. Bl.a. på grund af en arbejdsuge på 48 timer 
optjener dagplejeren yderligere 6 fridage ud over de 6 ferieuger. 
Vi ønsker desuden at yde en god og kvalificeret pasning af børnene. Derfor får dagplejeren også tilbud om 
relevante kurser, så de kan følge med udviklingen og dygtiggøre sig løbende på det pædagogiske område. 
Der afholdes også aftenmøder, som dagplejeren er forpligtet til at deltage i. Dette giver også anledning til, 
at dagplejeren skal afspadsere og dermed tilbydes børnene gæstepleje.  

Lukkedage  
Dagplejen har lukket Grundlovsdag samt den 24. december. Den 31. december har dagplejen nød åbent. 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår har dagplejen kun åbent efter behov.  
Her kan I ikke forvente at få passet jeres barn i lokalområde,  men kan blive tilbudt koordineret pasning ved 
dagplejer i kommunen og/eller i Dagplejens Gæstehus.  
I uge 8, uge 42, dagene før påske og i sommerferien er der pasning efter principper som ved almindelig 
gæstepleje.  
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Sygdom hos børn 
Forebyggelse af børnesygdomme 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn følger det almindelige vaccinationsprogram. Vaccinationer 
beskytter barnet mod sygdomme, der kan være alvorlige, og som kan medføre varige skader eller død. 
Er jeres barn ikke vaccineret er vigtigt, at I fortæller det til dagplejeren. 
 
Hvor flere børn er samlet, er det vigtigt at have en god hygiejne for at nedsætte risikoen for 
smittespredning. 
Dagplejerne er informeret om, at god hygiejne først og fremmest omfatter god håndhygiejne i form af 
håndvask inden tilberedning af madvarer, inden og efter spisning efter hjælp til toiletbesøg og efter 
sortering af vasketøj.  
Man bør endvidere vaske eller spritte hænder, når man har hjulpet et barn med at pudse næse. 
Ved bleskift med afføring bruger dagplejerne engangshandsker.  

Sygdom hos børn 
 
Dagplejerne må kun modtage raske børn. 
Barnet skal være så frisk, at det kan deltage i den almindelige hverdag. Er barnets almene tilstand sådan, at 
det ikke kan følge de aktiviteter, der er planlagt til at foregå både inde og ude, skal det blive hjemme. 
Dette både af hensyn til det syge barn, som har brug for ekstra omsorg og kærlighed, og af hensyn til 
smittefaren for de raske børn. 
Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter. 
 
Får et barn i dagplejen tegn på sygdom, bør det så vidt muligt adskilles fra de øvrige børn og snarest hentes 
af forældrene.  
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i dagplejen uden at kræve særlig 
pasning. Hvis et barn møder i dagplejen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft 
større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom samt være årsag til 
at andre børn smittes. 
 
Vær opmærksom på, at dit barn godt kan være syg uden at have feber. 
 
Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange børnesygdomme 
smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i dagplejen. 
Et enkelt sygdomstilfælde i dagplejen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet.  
Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning. 
Husk at informere jeres dagplejer, hvis jeres barn ikke kommer på grund af sygdom, og hvis der er smitsom 
sygdom i jeres hjem, selv om dagplejebarnet er rask.   

Medicingivning 
 
Ved kroniske sygdomme kan der være behov for at give medicin i løbet af dagen. 
Dagplejeren skal, i sådanne tilfælde, instrueres grundigt af forældrene i at give medicinen samt kunne læse 
lægens dosering på medicinen. 
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Dagplejeren må ikke give andre former for medicin, herunder hører smertestillende febernedsættende 
præparater f.eks. Panodil.  Dagplejeren er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. 
Derfor skal medicingivning foregå i hjemmet. 
Vær opmærksom på, at febernedsættende medicin kan sløre symptomer på alvorlige sygdomme. 
Når barnet efter smitsom sygdom igen kommer i dagpleje og fortsat skal have medicin skal det gives uden 
for dagpleje tiden. 
 
Dagplejerne arbejder efter de retningslinjer, der er udgivet af Sundhedsstyrelsen.  

Læs om og få vejledning om smitsomme sygdomme hos børn på sundhedsstyrelsen ved at klikke her 
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Dagplejere i Dagplejedistrikt Øster Hornum Børneunivers 
 

 

  

Djinna Jahanshiri 
Østervang 9, Øster Hornum 
9530 Støvring 

tlf. 30 11 67 57 
email: rake0150@rk-dag.dk 

 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.45 - 16.30 
Fre kl. 6.45 - 15.45 

Værdier i mit arbejde 

Tryghed, omsorg, anerkendelse, nærvær og rummelighed.  

Det er vigtigt for mig at give alle børn i dagplejen en genkendelig hverdag med fokus på hvert enkelt barns 
behov. En rolig og tryg hverdag i hjemlige rammer, hvor vi har god tid til fordybelse i legen. Sammen skaber 
vi et fællesskab, hvor alle børn lærer at være gode ved hinanden. Vi hjælper hinanden, trøster hinanden og 
har det sjovt sammen. På denne måde lærer børnene de sociale spilleregler at kende og udvikler sig i 
fællesskabets rammer.  

Jeg ønsker at hjælpe til med at gøre børnene selvhjulpne, så ved at arbejde med sprog, bevægelse og 
konfliktløsning, er børnene godt stillet, når de engang skal i børnehave. 
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Min hverdag med børnene 

Hverdagen i min dagpleje er genkendelig og tryg. Vi har et dejligt stort 
legeværelse, hvor der er plads til at boltre sig. Her er der også rig 
mulighed for musik, leg og bevægelse. Vi tilbringer også meget tid ude 
i haven og på ture i nærområdet, hvor vi besøger andre dagplejere, 
går på legepladsen eller en tur i skoven. 

Samarbejde med forældrene 

Jeg lægger stor vægt på at have et åbent samt ærligt forhold til 
forældrene. Et forhold, hvor vi har en god dialog omkring barnets 
hverdag både i dagplejen og derhjemme.  

Faktaboks 

Jeg bor i Øster Hornum by og er 
født i '68  

Jeg har været dagplejer siden 
2007  

Jeg er gift med Reza og sammen 
har vi tre børn 
(David fra 95, Sara fra 98 og 
Daniel fra 06) 

Legestuegruppen 

Jeg er tilknyttet legestuegruppen Børnebanden. Hver 14. dag går vi i legestue i Børnehaven i Øster Hornum.  

Læs mere om vores legestuegruppe her. 

Tilsynsrapport 

Rebild kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at de 
professionelle fagfolk - heriblandt de kommunale dagplejere - arbejder bevidst med at skabe en hverdag, 
som understøtter børnenes personlige, sociale og faglige udvikling.  

Kommunen etablerede sidst i 2016 en Tilsyns- og udviklingsafdeling, som har til opgave via systematiske 
tilsyn at sikre den daglige kvalitet i dagtilbuddene, herunder den kommunale dagpleje og samtidig skabe 
grobund for i fællesskab med dagplejens leder at udvikle kvaliteten yderligere.  

Du vil kunne læse den seneste tilsynsrapport lavet ved dagplejeren ved at klikke her. og her 

Kurser 

Grundkursus for dagplejere 

ICDP kursusforløb 2014 "Samspil og relationer i pædagogisk arbejde” 

Førstehjælpskursus: ”Førstehjælpen til de kære børn, Røde Kors” 
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Jane Østergaard Andersen 
Ølandsparken 19, Øster Hornum 
9530 Støvring 

tlf. 21 70 42 74  

email: jane8590@rk-dag.dk 

 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.45 - 16.30 
Fre kl. 6.45 - 15.45 

Værdier i mit arbejde 

Jeg lægger vægt på at skabe en hverdag i rolige, trygge og forudsigelige rammer. Jeg møder børnene 
anerkendende og rummer dem både når de er glade og kede af det.  

Jeg er af natur et positivt menneske og vægter nærvær, oprigtighed og accept af forskellighed i relationen 
til andre, både børn og voksne.  

Jeg laver aktiviteter med børnene, så de bliver udfordret inden for de seks læringsmål (Sprog, 
Natur/naturfænomener, Krop og bevægelse, Kulturelle udtryk og værdier, Sociale kompetencer og Barnets 
alsidige personlige udvikling).  

Jeg lægger også stor vægt på den frie leg. Her kan børnene bearbejde deres oplevelser og afprøve deres 
egne kompetencer. Jeg kan følge deres initiativer, for her igennem at skabe positive relationer. Og børnene 
kan føle sig set, forstået og anerkendt.   
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Min hverdag med børnene 

En normal dag ser ud som følger:  

Kl. 6.45 – 7.30  

Børn der kommer inden 7.30 har mulighed for at få morgenmad. 
Dagen begynder altid stille og roligt, vi kan finde lidt legetøj eller læse 
en bog.  

Er der børn, der har brug for en formiddagslur, bliver de puttet senest 
kl. 8.30.  

(Der er selvfølgelig mulighed for at følge individuelle behov, men jeg 
forsøger at få børnene ind i en rytme, så de kan følge en fælles 
hverdag)  

Ca. kl. 9 spiser vi formiddagsmad.  

Herefter er der forskellige aktiviteter. Såvel planlagte aktiviteter som 
leg kan foregå både inde og ude.  

Ca. kl. 11 spiser vi frokost. Derefter bliver børnene puttet til 
middagslur.  

Ca. 14/14.30 - når børnene er stået op, spiser vi eftermiddagsmad.  

Derefter er der igen tid til leg. 

Faktaboks 

Jeg er født i 1972.  

I mit hjem bor også min mand 
Jan (1969) og vores to børn 
Nicolaj (2001) og Silje (2003).  

Vi har en lille hund Fie og fem 
høns.  

Jeg har i et par år været 
instruktør til ”Mor/Far og barn 
gymnastik”  

Jeg er aktiv i FDF. 

Samarbejde med forældrene 

Det er vigtigt for børnene, at deres forældre er trygge ved at aflevere deres børn hos mig. Derfor lægger jeg 
vægt på et ærligt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor der er plads til dialog.  

Kurser 

Førstehjælpskursus 

Tegn til tale kursus 

Leg og bevægelses kursus hos 
Michael Back 

Uddannelse 

Jeg er i 1999 uddannet pædagog.  

Efterfølgende er jeg uddannet Marte Meo Terapeut og har et 
diplommodul i kognitions- og neuropsykologi.  
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Line Lundgaard Lopez 
Ølandsparken 2, Øster Hornum 
9530 Støvring. 
 
Tlf: 51 91 34 36  
 
Email: line568t@rk-dag.dk 
 
Nuværende åbningstider: 

Man-tor kl.6:30-16:15 
Fredag kl. 6:30-15:30 
 
Værdier i mit arbejde 

Det vigtigste i mit arbejde med jeres barn, er at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor barnets behov                   
og udvikling er i fokus. Jeg arbejder anerkendende og fokuseret på nærvær med jeres barn for der igennem                  
at arbejde med børnenes motoriske, sproglige og sociale udvikling.  

Jeg kommer til at arbejde med at gøre børnene selvhjulpne. Jeg vil støtte det enkelte barn netop der, hvor                   
de er i deres udvikling, så de alle får succesoplevelser i hverdagen og derigennem styrker deres                
selvoplevelse. 

Jeg vægter et godt åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde. Jeg tror på at vi gennem et godt samarbejde,                 
sikrer den bedste trivsel for jeres barn. Derfor er der hos mig fokus på en åben dialog og jeg vil altid                     
forsøge, at sikre en tæt kontakt, så i ved hvad der sker i børnenes hverdag hos mig, ligesom jeg forventer at                     
i giver besked, hvis der sker store ændringer i barnets hverdag, så jeg har mulighed for at støtte jeres barn.  

Vi kommer til at arbejde med de 6 læringsmål (Barnets alsidige og personlige udvikling, sociale               
kompetencer, sproglige kompetencer, kropslige kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier samt          
naturen og naturfænomener.) Læringsmålene vil vi arbejder med både inde og ude. Vi kommer til at male,                 
klippe klistre, lave perler, danse, synge og læse en masse spændende historier. Udenfor skal vi udforske                
naturen, se på dyr og grave store huller i sandkassen.  

Udover planlagte aktiviteter skal vi også have en masse fri leg, så børnene kan bruge deres fantasi og                   
udforske det der optager dem allermest. Det er vigtigt for mig, at følge børnene i de ting de netop er                    
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optaget af, hvorfor planlagte aktiviteter altid tilrettes, så alle børnene kan være med. Hver dag kommer vi                 
derfor rundt omkring alle børnenes sanser. 

Børnenes hverdag hos mig 

Kl. 6.30 – 7.30 Børn der kommer inden 7.30 har mulighed for at få morgenmad. Vi starter derfor dagen ud i                     
køkkenet, hvor de børn der har brug for morgenmad, kan få en stille og rolig start. 

Vi læser, tegner og leger stille og roligt, så vi alle får en god start på morgenen. De børn der har behov for                       
en formiddagslur, puttes når de har behov for det.  

Omkring kl. 9 spiser vi formiddagsmad. Jeg ser derfor gerne at alle børnene kommer inden kl. 9, så vi kan                    
starte dagen sammen. Efter formiddagsmad begynder vi dagens planlagte aktiviteter, som både kan foregå              
inde som ude, altid med fokus på børnenes behov på dagen.  

Omkring kl. 11 spiser vi frokost og synger godnatsang, inden børnene puttes til middagslur.  

Omkring kl.14/14.30 spiser vi eftermiddagsmad når børnene vågner, hvorefter vi fortsætter dagen med fri              
leg, hvis vejret er godt vil vi nogle gange spise eftermiddagsmad udenfor og hygge os indtil børnenes                 
hentes.  
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Louise Andersson 
Nibevej 184, Øster Hornum 
9530 Støvring  

tlf. 31 37 22 30 
email: loui712h@rk-dag.dk 

 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.45 - 16.30 
Fre kl. 6.45 - 15.45 

Værdier i mit arbejde 

Jeg holder utrolig meget af at arbejde med børn og det er vigtigt for mig at give dem en tryg hverdag med 
omsorg og anerkendelse.  

Det er vigtigt for mig at have en tæt kontakt med børnene, så de ved, hvor de har mig og møde det enkelte 
barn hvor det er og dets behov.   

Min hverdag med børnene 

Jeg vægter højt at have en genkendelig hverdag med børnene, hvor vi 
bestræber os på at komme ud hver dag enten i haven eller i de dejlige 
naturområder, vi har her.  

Jeg holder utrolig meget af at synge og være kreativ, hvor børnene får 
lov at udfolde sig kreativt og motorisk.  

Faktaboks 

Jeg bor sammen med min mand 
og vores to piger.  

Derudover har vi høns og en 
kanin i haven, som også 
dagplejen har stor glæde af.  
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Jeg går ind for at inddrage børnene i hverdagens gøremål, såsom at 
bage, dække bord og hjælpe hinanden med at rydde op. Vi gør det i 
samarbejde, så vi får en succes ud af det.   

Vi er elsker have og at dyrke 
vores egne grøntsager.  

Samarbejde med forældrene 

For mig er det vigtigt at have et åbent og ærligt forhold til forældrene og skabe et tillidsfuldt samarbejde 
med forældrene. Jeg vil gøre mit for, at i føler jer trygge ved at overlade jeres barn til mig.   

Legestuegruppen 

Jeg er tilknyttet legestuegruppen Børnebanden og vi går i legestue hver anden onsdag i Øster Hornum 
Børneunivers.  

Læs mere om vores legestuegruppe her. 

Tilsynsrapport 

Rebild kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at de 
professionelle fagfolk - heriblandt de kommunale dagplejere - arbejder bevidst med at skabe en hverdag, 
som understøtter børnenes personlige, sociale og faglige udvikling.  

Kommunen etablerede sidst i 2016 en Tilsyns- og udviklingsafdeling, som har til opgave via systematiske 
tilsyn at sikre den daglige kvalitet i dagtilbuddene, herunder den kommunale dagpleje og samtidig skabe 
grobund for i fællesskab med dagplejens leder at udvikle kvaliteten yderligere.  

Du vil kunne læse den seneste tilsynsrapport lavet ved dagplejeren ved at klikke her. 

 

Uddannelse 

Uddannet salgsassistent i BR Legetøj i 2008. 
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Lone Jul Pedersen 
Fyrrebakken 23, Øster Hornum 
9530 Støvring 

tlf. 98 38 56 35 
mobil 20 84 09 05  

email: lone252b@rk-dag.dk 

 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.45 - 16.30 
Fre kl. 6.45 - 15.45 

Mine værdier 

Jeg har været dagplejer i 10 år og nyder min dagligdag med børn og liv i huset. Jeg lægger vægt på en tryg 
hverdag med omsorg og nærvær og støtter de små personligheder i deres udvikling. Leg og bevægelse er en 
stor del af vores hverdag, både ude og inde. Jeg lader børnene udforske naturen og giver dem lov til at 
prøve sig selv af. Jeg ser det enkelte barn og giver plads til fantasi og kreativitet og fordybelse. Jeg sætter 
pris på et godt samarbejde med mine kollegaer. 

Vores hverdag 

Børnenes legerum i stuen er som regel starten på dagen for de fleste børn. For de, der kommer tidligt, er 
der selvfølgelig morgenmad i køkkenet inden legen. I legerummet er der plads til at fordybe sig i f.eks. 
legoklodser, læse en bog eller for de morgenfriske ”hop på madrassen”. Dagplejebørnene er meget kreative 
på den tid af dagen og finder selv på de fleste lege og de, der er mere til en helt stille start på dagen, kan 
f.eks. tegne eller lave puslespil i køkkenet.  

Så er der tid til fælles formiddagsmad ved spisebordet og efterfølgende synger vi sammen. Om 
formiddagen frem til spisetid, leger vi ofte udendørs, hvad enten det er i haven, skoven eller på 
legepladsen.  
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Måltiderne er en stor del af vores hverdag, vi hygger om maden. Efter en god middagslur på madrassen 
eller i barnevognen, spiser vi eftermiddagsmad, resten af eftermiddagen leger vi inde eller ude, alt efter 
hvad vejret byder på. 

I vores hus bor 

Jeg og min mand Carsten  

Vores 4 piger, Karoline, Laura, Katrine og Maja  

2 katte og 3 kaniner 

 

Kurser 

Grundkursus for dagplejere 

Kursus i førstehjælp, alm. førstehjælp og ”Førstehjælpen til de kære små” 

ICDP – Kursus i Relations- og ressourceorienteret pædagogik 

Kursus – Musik og bevægelse med børn 

Deltager i de tema aftner som dagplejen arrangerer 

ICDP kursusforløb 2014 "Relations- og ressourceorienteret pædagogik i dagplejen" 
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Jeg lægger vægt på at skabe 

tillid og tryghed i hverdagen. 

 

  

Rikke Elmelund Kristensen 
Nibevej 194, Øster Hornum 
9530 Støvring 

tlf. 24 63 39 22  

email: rikk812i@rk-dag.dk 

 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.15 - 16.00 
Fre kl. 6.15 - 15.15 

Værdier i mit arbejde 

Mine værdier og tilgang til børn og voksne er baseret på ligeværd, nærvær og troværdighed. Jeg lægger 
vægt på at skabe tillid og tryghed. Jeg lytter til børnene, skaber kontakt, tolker deres signaler – og doserer 
alvor og humor efter situationen. Jeg møder børnene, hvor de er. 

Faktaboks 

Jeg er født i '71 og gift med Thøger.  

Vi har 3 drenge, Sebastian og Alexander (tvillinger) årgang 2001 og Theodor årgang 2011.  

Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2014. Tidligere arbejdede jeg som pædagog i vuggestuer, børnehaver 
og på dagcenter for voksne udviklingshæmmede.  
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Min hverdag med børnene 

Jeg lægger vægt på en hverdag, som er rolig, tryg og udviklende  

- en hverdag, hvor udeleg er højt prioriteret  

- en hverdag, som barnet genkender  

- en hverdag, som er forudsigelig og lærerig  

- en hverdag, hvor ”verden” kan udforskes  

- en hverdag med musik, sang og dans  

- en hverdag med mulighed for en tur ud af huset  

- en hverdag, hvor der er tid og rummelighed  

- fokus på det enkelte barns behov  

- i legestue hver anden uge.  

 Trivsel og velvære for det enkelte barn vil altid komme i første række. 

Indretning af mit dagplejehjem 

Dagplejen har egen indgang fra haven til gang, hvor hvert barn har egen garderobe med knager og hylder. 
Herfra er der adgang til et stort, lyst dagpleje-rum på 20 m2, hvor det meste af inde-livet udfolder sig. Der 
er også adgang til stort badeværelse med pusleplads og til vores køkken-alrum, hvor dagen starter sammen 
med min familie indtil ca. 7.30.  

I haven er der sandkasse, gyngestativ, rutsjebane, legehus, mini-klatrevæg og legekøkken – foruden ca. 500 
m2 græsplæne. Der er også god plads til at barnevogne kan stå i tørvejr. 

Forældresamarbejde 

Jeg sætter pris på et åbent og ærligt forældresamarbejde, hvor vi holder tæt kontakt og siger tingene med 
det samme. Det skaber de bedste rammer for børnenes trivsel. 

1 til 6 af 6 

Kurser 

Specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik og 
Neuropsykologi 

ICDP kursus: ”Relations- og ressourceorienteret 
pædagogik i dagplejen” 

Uddannelse 

Pædagog, uddannet fra Skipper Clement 
Seminariet 1999. 
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Bettina Jeremiassen Fredsgaard 
Højvang 5, Øster Hornum 
9530 Støvring 

Tlf.: 30 11 29 68 

Email: bett1699@rk-dag.dk 

Nuværende åbningstider: 
Man-tor kl. 6.45 - 16.30 
Fre kl. 6.45 - 15.45 

 

Fakta: 

Jeg er fra 1986 og bor i et dejligt hus med en stor skøn have sammen med Jon og vores to børn. Jeg 
interesserer mig bl.a. i at bage, at være i naturen og høre musik. 
  
  
Værdier i mit arbejde 
  

● At give barnet tryghed og omsorg, ved at anerkende barnet og rumme alle følelser og 

hjælpe med at regulere. For mig kommer trygheden også i de rutiner vi skaber sammen 

såsom at hjælpe hinanden med, at dække bord eller synge en sang efter mad og rutinen i 

selve døgnrytmen. Forudsigeligheden er med til at skabe ro. 
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● At give barnet tid. Tid til at kunne fordybe sig i sanseindtryk ved leg udenfor og inde eller 

f.eks. at give barnet god tid at øve i at få overtøj på, som samtidig er med til at styrke 

barnets selvtillid og give det mod på at udvikle sig og være nysgerrig. 

● At arbejde ud fra de seks læringsmål; Naturen, Sprog, Kulturelle værdier, Krop og 

bevægelse, Personlige udvikling og Sociale kompetencer. Dette gøres f.eks. ved Sange, 

sanglege, rim og remser, gåture og udforske naturen. 

● Det gode forældresamarbejde med barnet i fokus så vi sammen giver barnet den bedste 

start på livet. 

  
Jeg er rolig, omsorgsfuld og møder børn i øjenhøjde. Jeg elsker, at være ude i naturen og bruge tid på, 
sammen med børnene, at studerer regnormen i jorden og se på fuglene højt på himlen. 
  
  
Min hverdag med børnene 
  
En hel almindelig dag ser sådan ud; 
  
7:00-7:30. De børn der kommer her, vil blive tilbudt morgenmad, hvis de ikke har fået det. Vi leger stille og 
roligt indtil alle børn er afleveret. 
  
For at skabe en dagsrytme for børnene puttes de børn der skal have en formiddagslur senest 8:30 
  
9:00. Her er der formiddagsmad 
  
Aktiviteter. Det kan være vi har planlagte aktiviteter ude eller inde, men der vil være plads til den frie leg 
også. 
  
11:00. Her er der middagsmad. Herefter puttet til middagslur. 
  
14:30. Når børnene vågner fra deres lur vil der være eftermiddagsmad og herefter vil der være tid til leg 
enten indenfor eller ude i haven. 
  
  
  
Samarbejde med forældrene 
  
Jeg lægger stor vægt på et godt og åbent samarbejde med forældrene med barnet i centrum, så barnet får 
den bedst mulige tid i dagplejen. Jeg værdsætter gensidig respekt og ærlighed, så vi kan opnå en god tillid 
til hinanden. 
  
Legestuegruppen 
  
Jeg er tilknyttet legestuegruppen Børnebanden. Hver 14. dag går vi i legestue i Børnehaven i Øster Hornum. 
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Legestue samlinger 

Dagplejerne i Øster Hornum mødes i legestue i Øster Hornum Børneunivers.  

Vi er i legestue ca. hver anden uge. Lidt mere når der er børn, der har begyndelse i børnehaven nært 

forestående.   

Vi er 3-4 dagplejere i legestue ad gangen. Vores legestuegrupper veksler i løbet af året, så 

dagplejebørnene har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af grupperne.  

Vi går i legestue for at styrke barnets sociale og personlige kompetencer og sikre tryghed og 

trivsel i andre fællesskaber og gøre overgangen til børnehave nemmere for det enkelte barn.  

Vores legestue giver de ældste dagplejebørn mulighed for at iagttage og deltage i en del af 

børnehavens dagligdag, lære de voksne og deres nye kammerater at kende og have gensyn 

med deres kammerater fra dagplejen. Med de yngste dagplejebørn har vi mulighed for, både 

at være med i børnehaven, men også at vælge trygheden og roen i vores "eget" lokale.  

Udover legestuen, har vi i løbet af året fællesarrangementer, hvor alle dagplejebørn og 

dagplejere er samlet. Vi afholder hvert år Dagplejens Dag (Maj) og Sangens Dag (September), 

og har flere fællesdage på Katbakken både forår og efterår.  

Derudover holder vi fælles arrangementer som fastelavn, julehygge i konfirmandhuset med 

julegudstjeneste, sommerdag hos Randi i Molbjerg, bondegårdsbesøg, besøg på legepladser i 

byen og formiddage med leg i gymnastiksalen. I løbet af året har vi et musik forløb med 

musikpædagog Rikke Kamedula og 2 gange om året får vi besøg af en ergoterapeut.  

Vi glæder os til at dig i vores legestue! 

Under vores aktivitetsplan kan du læse mere om vores fokus på LEG=LÆRING  
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