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Trilledagpleje – vi er så glade for vores cykler 

Dagplejen Vest har nu siden starten af april 2019 haft et forsøg i gang, som går under navnet Trilledagpleje. Vi 

startede med en dagplejer og er nu oppe på 5. I starten af 2020 vil der være i alt 7 trilledagplejere i Dagplejen 

Vest.  

Trilledagpleje går i alt sin enkelthed ud på, at dagplejeren henter børnene i sin ladcykel om morgenen ved 

børnenes bopæl og efterfølgende cykler hjem til dagplejen. Forældrene henter deres barn, som normalt, om 

eftermiddagen. Trilledagpleje er ikke et dyrere tilbud, men tværtimod meget positivt for børnene, som får en 

mere frisk start på dagen, og rigtig mange børn har nemmere ved at sige farvel til far og mor end at skulle 

afleveres. Forældrene fortæller også, at deres morgener ikke er så stressede, og flere forældre vælger 

efterfølgende også selv cyklen som transport på arbejde. Der er mange ting at tale om, på vejen rundt. Børnene 

starter samtidig hos dagplejeren, så det pædagogiske arbejde kan komme hurtigere i gang og på den måde 

arbejder vi direkte ned i de Styrkede Læreplaner hvor muligheden for at skærme børnenes leg er et 

omdrejningspunkt. 

 

Vi er naturligvis også stødt på udfordringer såsom hvor længe skal et barn sidde i cyklen, hvad nu hvis det 

bliver snestorm, hvad nu hvis et barn skal skiftes, eller kan man være sikker på, at dagplejeren henter på samme 

tid hver morgen?  Forældregruppen og dagplejeren har sammen fundet frem til enkle løsninger.  

 

Derudover arbejder vi med Trilledagpleje også med FN’s Verdensmål både i forhold til sundhed, bedre byer - 

samarbejde også.  

 

Tilmed har vi oplevet meget stor interesse for Trilledagpleje i både lokale og landsdækkende medier og i andre 

kommuner. Randers Kommune er nu ved som de første efter Dagplejen Vest at starte et forsøg med 

Trilledagpleje.  

 

 

Sprog og de første 1000 dage 

Sprog er så vigtigt for os, børn som voksne, og vi ved, at barnets første 1000 dage er afgørende for barnets 

udvikling. Derfor sætter vi selvfølgelig også særlig tryk på arbejdet med sprog i dagplejen. Alle dagplejere får 

ny viden om arbejdet med sprog. Vi er kommet rigtig langt i 2019, og vi fortsætter i 2020. I har måske hørt om 

eks. dagplejens fokusord, f.eks. farver, dyr eller lyde. Fokusordene bliver gentaget i sange, lege og aktiviteter. I 

vil sikkert også se en hverdag med fokusord på Børnetube eller på tavlen hos jeres dagplejer. Børn udvikler 

sprog både når de taler, og når de lytter. En godnat-historie er derfor et rigtig godt eksempel på at skubbe til 

jeres barns sproglige udvikling. Uanset om I bare læser højt, eller om I også snakker om historien, så bliver en 



hyggestund også til godt sprogarbejde. I er meget velkomne til at tale med jeres dagplejer om det – det vil vi 

meget gerne.  I kan også udfylde et postkort med f.eks. hvilken historie I har læst eller er der nogle særlige ord, 

som jeres barn er glad for. I kan altid få flere postkort hos jeres dagplejer. Vi kan se, at I bruger dem – vi har nu 

udleveret de første 2.000 postkort – og 2.000 nye er bestilt.  

 

Digitalisering  

Som jeg skrev ovenfor, så modtager mange af jer sikkert gode Børnetube-videoer, og vi håber I får set dem og 

måske talt med jeres barn og dagplejer om dem.  

Vi kommer til at fortsætte vores spændende arbejde med de digitale muligheder i 2020. Vi fortsætter vores gode 

samarbejde med Paarup Skole, hvor de store børn udvikler sjove aktiviteter til Wizefloor til dagplejens børn. 

Det glæder vi os meget til, og vi håber meget på at få et lignende samarbejde med Rasmus Rask Skolen, så flere 

af jeres børn vil opleve de gode stunder med de store børn, hvor børn lærer børn. Det er så skønt at se, hvordan 

både små og store nyder det.   

I 2019 har vi haft glæde af at afprøve nogle små robotter, så børnene kan arbejde med kodning, på en helt enkel 

måde. Det arbejde udvider vi også i 2020, så vi får flere robotter i legestuerne og dagplejerne kan låne dem med 

hjem, hvis det passer til børnegruppen. Overordnet er det vores ønske, at børnene får kendskab til det digitale 

sprog, og bliver fortrolige med denne verden.  

 

Når der tikker en sms ind om morgenen 

Heldigvis har vi i Dagplejen Vest et lavt kort-tidssygefravær, men sygefravær er det I som forældre oplever, når 

der tikker en sms ind om morgenen, og I skal aflevere jeres barn et andet sted. Vi er meget opmærksomme på, 

at det kan opleves som forvirrende i jeres morgener, og derfor arbejder vi naturligvis med at holde sygefraværet 

nede. Vi er i Dagplejen vest rigtig gode kollegaer, og dagplejerne er ofte sammen på ture eller i legestuen. Det 

betyder også, at jeres barn ofte vil kende den dagplejer, hvor I har fået en gæsteplads. Til sammenligning vil 

man i f.eks. en vuggestue ved sygdom fortsat aflevere sit barn i kendte rammer, men måske til en ukendt vikar. 

I dagplejen vil I som forældre opleve rammerne og måske gæstedagplejeren som ukendt, men jeres barn vil 

sikkert kende dagplejeren og dagplejeren kender jeres barn.  

 

Styrket gæstedagpleje 

Vores gæstedagplejer i Korup er stoppet. I stedet kan vi nu tilbyde 2 gæstedagplejere i Tarup hhv. 

Fuglekvarteret og Njalsvej-kvarteret. Desuden har vi fået et rigtigt godt samarbejde med Bellinge Børnehus 

med mulighed for 4-5 gæstepladser. Vi har selvfølgelig stadig gæstehuset i Dragen i Sanderum.  

Samlet har vi altså fået styrket vores gæstesystem, og vi er meget glade for at vi kan tilbyde flere muligheder 

for gæstedagpleje rundt i hele Dagplejen Vest.  

 

 



Vi lærer nyt  

Vi er meget glade for, at alle dagplejere nu har afsluttet første-hjælps-kursus. Vi ved, at hvis uheldet er ude, så 

er det helt afgørende, at det går meget hurtigt med den første hjælp. Så hvis uheldet skulle være ude, så er 

hjælpen til jeres barn helt tæt på.  

Derudover har alle dagplejere i 2019 afsluttet en fire-ugers uddannelse i det grundlæggende pædagogiske 

arbejde, som f.eks. læreplaner, læringsmiljøer, sprogarbejde mv. Så nu har alle dagplejere papir på, at vi kan 

fortsætte den høje kvalitet i vores arbejde for jeres børn.  

 

Til sidst vil jeg gerne igen i år takke vores meget engagerede og dygtige bestyrelse. Det er en sand fornøjelse at 

samarbejde med dem, og de gør en stor indsats for at være med til at skabe det super gode tilbud, som 

Dagplejen Vest er – tak.  

 

Som I forhåbentlig kan læse, så har der været fest, fart og farver i Dagplejen Vest i 2019, og vi fortsætter i 

2020. Vi glæder os, for som I sikkert kan mærke, så er vi vilde med jeres børn, hinanden og Dagplejen Vest og 

vores arbejde med ’glæde, tillid og gode relationer’. 

På alle i Dagplejen Vest’ vegne vil jeg ønske jer, jeres familier og skønne børn en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår – og vi ses i 2020.  

 

De bedste hilsner  

Svend Degn leder af Dagplejen Vest  

 

 

 

 

 

 

  

 

  


