Vil du arbejde
med børn?

At være dagplejer er et udfordrende og vigtigt job, hvor du gør en forskel for børn i deres vigtigste alder.
At være dagplejer er at skabe nærvær og omsorg for små børn i trygge omgivelser. Samtidig med at du a
 rbejder
med pædagogisk udvikling af børnene, så arbejder du også med din egen faglige udvikling og kan altid hente
sparring, råd og vejledning fra de dagplejepædagoger, du er tilknyttet.
Arbejdsdagen er fleksibel, da du selv planlægger din dag med børnene, så I får en rolig hverdag uden stress, hvor
børnene kan lege med deres første venner og være en del af et fællesskab. Du arbejder hjemme hos dig selv, og
får samtidig et stort netværk af andre dagplejekolleger i kommunen.
Som dagplejer giver du et barn en god start på livet sammen med barnets forældre.
Få mere at vide om at blive dagplejer på dagplejen.dk
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