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Dagplejerens navn og adresse: 

Hvem er jeg? Jeg hedder Connie Kjærgaard  

Jeg er født i 1964, gift med Michael og sammen 
har vi to børn Thomas fra 1989 og Nicoline fra 
2000, der udover har vi to børnebørn.  

Jeg har været dagplejer siden 1995. Den viden 
jeg har omkring mit arbejde har jeg dels fra 
mange års erfaring med børn og dels fra rigtig 
mange kurser, senest den nye dagpleje 
uddannelse - DPU 

I min fritid er jeg løbeinstruktør og bestyrelses 
medlem i gymnastikforeningen

Mine Værdier: Jeg vægter de sociale kompetencer, ro og 
tryghed meget højt. Alle børn skal føle sig set 
og anerkendt for den de er. Jeg arbejder udfra 
de nye styrkede læreplaner, hvor læring foregår 
gennem legen. Jeg sørger for, at vi har god tid 
til hverdagsaktiviteter så som, at tage tøj af og 
på, dække bord osv fordi jeg ved, det er her 
barnets selvhjulpenhed og selvværd vokser.

Personlige 
egenskaber:

Jeg er rolig og anerkendende og er god til at 
skabe en tryg og genkendelig hverdag for 
børnene, hvor børnenes behov altid kommer i 
første række. Jeg styrker børnene i det de er 
gode til og hjælper hvor de har brug for hjælp. 
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I vil opleve, at jeg 
brænder for:

At alle børn føler sig set og anerkendt og en 
vigtig del af fællesskabet. Ingen børn kan lære 
noget, hvis de ikke har det godt med sig selv og 
sine omgivelser. Der udover vil i opleve, at jeg 
er et legebarn, elsker at finde på nye sjove ting 
og selv gerne deltager i legen. Jeg brænder for 
den sproglige og motoriske udvikling, hvilket 
jeg  bl.a gør ved at synge, læse, lave sanglege 
og spille spil med børnene. Desuden giver jeg 
børnene små motoriske udfordringer igennem 
dagen, så det bliver en del af legen.

Mine omgivelser: Jeg bor i et paracelhus fra 1986 med kort 
afstand til både skov og strand. Jeg har en dejlig 
stor legegård og have med sandkasse og diverse 
køretøjer, et legeværelse med legekøkken og 
mange andre gode legesager. Jeg har en 
ladcykel som vi bruger rigtig meget til at 
komme ud og opleve en masse ting. Vi cykler 
bla rundt på byens mange legepladser, i skoven 
og til stranden eller bare en tur ud i det blå med 
madpakkerne, noget børnene rigtigt godt kan 
lide. 

Særlige 
indsatsområder 
eller viden

Jeg er særlig optaget af sansemotorikken, 
fordi jeg ved, at sanserne er det nederste 
bærende lag i barnets udvikling og utrolig 
vigtig i forhold til hvordan barnet klare sig i 
skolen.
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