Vil du arbejde
med børn?
– og have tid til nærvær
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Vil du være en del af
et barns vigtigste år?
Som dagplejer skal du være optaget af små børns trivsel og udvikling og have lyst til
at arbejde pædagogisk med dem i de vigtigste år af deres liv.
Det er indenfor barnets første 1.000 dage, at barnet lærer halvdelen af det, de
skal bruge resten af livet. Her møder børnene 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.
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Vil du selv planlægge din arbejdsdag?
Som dagplejer arbejder du i dit eget hjem, og du har frihed til selv at planlægge
din arbejdsdag med børnene, så det passer med det, børnene og du er optagede af.
Det giver en rolig og omsorgsfuld dag uden stress og jag. Her er ingen faste
skemaer, og tingene tager den tid, de tager.
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Vil du arbejde hjemme
og have kolleger over hele byen?
Selvom arbejdet foregår hjemme hos dig selv, får du et stort netværk af kolleger,
som også arbejder pædagogisk med børn.
Du mødes med dine kolleger i legestuen ugentligt eller flere gange om måneden.
Her leger dine børn med andre dagplejeres børn og er en del af et større børne
fællesskab. Og du og dine kolleger har mulighed for at planlægge aktiviteter og have
fagligt fællesskab med refleksion over jeres pædagogiske arbejde, i kan u
 dveksle
erfaringer og drøfte dagplejens pædagogiske læreplan.
Ellers kan du mødes med dine kolleger i skoven, på en legeplads, på udflugter eller
hjemme hos hinanden.
Du vil også blive tilknyttet en dagplejepædagog, som du altid kan sparre med og
få råd og vejledning fra, når det gælder børnenes trivsel og din faglige udvikling.
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Vil du have gyldne øjeblikke hver dag?
Dagplejen er et lille, trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og masser af
nærvær mellem dig, det enkelte barn og den lille børnegruppe.
Der er tid til at lege, lade børnene udvikle sig både sprogligt, socialt og motorisk i
rammer, som du skaber for dem. Der er også tid til at fordybe sig i synet af en frø
på vejen, bage, tegne, synge eller tage på tur. Og når du er helt svedt af at få de
mindste børn ud af deres våde flyverdragter og støvler, er det glæden ved at se,
at de store børn nu kan selv, og er så stolte af det, du har lært dem, der giver energi
og glæde til resten af dagen.

Vil du arbejde med glade forældre?
Du vil sikkert opleve, at du får et meget nært forhold til hvert eneste barn
og kan følge dets udvikling på tæt hold.
Alle undersøgelser viser også, at forældrene er rigtig glade for dagplejen – netop
fordi de oplever nærvær og ro, og at der er tid til at tale med dem, om hvordan
barnet har det. Mange forældre også glade for, at der i dagplejen er tid og ro til,
at deres børn møder de udfordringer, de er klar til.
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Vil du have en pædagogisk faglighed?
Du vil opleve, at jobbet som dagplejer i sig selv udvikler dig. Før du begynder som
dagplejer eller umiddelbart efter du er begyndt, vil du normalt få et introduktions
kursus af din kommune.
Derudover er der ofte gode muligheder for faglig udvikling gennem andre kurser og
uddannelse, som giver dig mere viden om børn og deres udvikling.
Det faglige fællesskab blandt dagplejere og samarbejdet med dagplejepædagogen
giver rig mulighed for løbende faglige refleksioner og sparring om det pædagogiske
arbejde med børnenes udvikling.
I jobbet som dagplejer skaber du din egen hverdag sammen med børnene.
Derfor er det vigtigt, at du bliver god til at reflektere over dit arbejde med b
 ørnene
og til løbende at tilpasse dit arbejde efter børnenes behov – og det hjælper
dagplejepædagogen dig med.
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Vil du være dagplejer? Hvis du er interesseret i at få et udfordrende og
vigtigt job, hvor du med dit nærvær gør en forskel for børn i deres vigtigste
alder, så kan du ringe til dagplejekontoret i din kommune, som kan for
tælle dig alt om jobmulighederne og detaljerne. Du kan også læse mere på
dagplejen.dk – hvor du kan finde oplysninger om løn, arbejdstider m.m.

