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Vil du være en del af et
barns vigtigste år?
Som dagplejer skal du skal først og fremmest være glad for små børn
og kunne lide at arbejde pædagogisk med dem i de vigtigste år af deres
liv. For det er inden 2 ½ års alderen, de lærer halvdelen af det, de skal
bruge resten af livet. Her møder de deres første venner, og her bliver de

for første gang en del af et fællesskab udenfor hjemmet. Derfor bliver

du en vigtig person, der er med til at skabe nærvær og omsorg for
børnene i trygge omgivelser. Og derfor bliver din familie også en del af
dine dagplejebørns start på livet væk fra far og mor.

Vil du selv planlægge din
arbejdsdag?
Som dagplejer har du frihed til selv at planlægge din arbejdsdag

med børnene, så det passer til jeres tempo. Det giver en rolig og
omsorgsfuld hverdag uden stress og jag. Her er ingen faste skemaer,
og tingene tager den tid, de tager.

Du mødes med dine kollegaer i legestuen en eller flere gange om
måneden. Her leger dine børn med de andre dagplejeres børn. Og du
og dine kollegaer har mulighed for at planlægge aktiviteter, udveksle

erfaringer og drøfte dagplejens pædagogiske læreplaner. Ellers

bestemmer du selv, hvor tit du vil mødes med dine kollegaer i f.eks.
skoven, på legepladsen, på udflugter eller hjemme hos hinanden.

Vil du have kram
hver dag?

Vil du arbejde med glade
forældre?

Dagplejen er et lille, trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid

Du vil sikkert opleve, at du får et meget nært forhold til hvert eneste

børnene rigtigt mange forskellige ting, der udvikler dem både socialt og

også, at forældrene er rigtig glade for dagplejen – dels fordi de oplever

og mere voksenkontakt til det enkelte barn. Der er mere tid til at lære
motorisk. Der er også tid til at fortabe sig i en frø på vejen, bage, tegne,
synge eller tage på tur. Og når man er helt svedt af at få fire børn ud af

deres våde flyverdragter og støvler, er det deres glade smil og varme
knus, der giver energi til resten af dagen.

barn og kan følge dets udvikling på tæt hold. Alle undersøgelser viser
nærværet og roen, og at der er tid til at tale om, hvordan barnet har det.

Dels er mange forældre også glade for, at børnene kan opleve de hjemlige
ting som f.eks. at dække bord, grave gulerødder op eller vaske tøj.

Vil du arbejde hjemme
og have kollegaer over
hele byen?
Selvom arbejdet foregår hjemme hos dig selv, får du et stort netværk

af kollegaer, som også arbejder pædagogisk med børn. Du vil møde

andre dagplejere, i legestuer, på tur i skoven, på andre udflugter eller

hjemme hos hinanden. Desuden vil du også blive tilknyttet en dagplejepædagog, som du altid kan hente råd og vejledning fra.

Vil du udvikle dig fagligt?
Du vil opleve, at jobbet som dagplejer i sig selv udvikler dig. Men før du
begynder som dagplejer, vil du normalt også få et introduktionskursus

af din kommune. Derudover vil du løbende blive tilbudt kurser og uddannelse, som vil give dig mere viden om børn og deres udvikling.

Hvis jobbet som dagplejer inspirerer dig til at tage en længere pædagogisk uddannelse, tæller din erfaring fra dagplejen også ved optagelse
på den pædagogiske grunduddannelse eller pædagoguddannelsen.

