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Hjerte og viden 
Emma arbejder i Tranbjerg 
Dagtilbud som medhjælper og er 
p.t. på AMU-kursus for pæda-
gogmedhjælpere, hvor hun får 
faglige input og lærer en masse. 
Det giver hende helt nye indsigt, 
så hun ikke længere kun handler 
med hjertet, men også med 
viden. 
a 
Hvad gør jeg og hvorfor? 
Emma oplever, at hun virkelig 
lærer meget, og at hun nu kan 
binde sit arbejde med børnene 
op på noget teori. Hun fortæller, 
at hun tænker mere over, hvad 
hun gør og hvorfor. Emma ser 
nu, at der er meget mere i en leg 
end blot leg. Er det f.eks. i 
forhold til en konkret leg mest 
hensigtsmæssigt at deltage i 
legen, bare at være der eller 

måske helt trække sig væk, fordi 
børnene har brug for at lege 
selv. Eller er der brug for, at man 
grå ind og hjælper børnene med 
at komme videre i legen, især de 
helt små. Det er overvejelser, 
Emma nu gør sig og ser betyd-
ningen af.  
a 
Glæde og gang i den 
Som medhjælper og i sit arbejde 
og samvær med børnene 
oplever Emma, at hun gør en 
forskel. Det er i det hele taget en 
stor glæde for hende at arbejde 
med børn; der er altid gang i 
den, de er meget ligefremme og 
siger tingene ligeud. 
a 
Bliver taget seriøst  
Emma oplever, at hun af 
kollegaerne i Tranbjerg 
Dagtilbud bliver taget seriøst, 

f.eks. ved at blive sendt på 
kursus, men ikke kun det. Også 
i personalesamarbejdet er der et 
frugtbart fællesskab: Vi har det 
sjovt, laver ting sammen – og 
ikke mindst støtter vi hinanden, 
siger Emma. I det hus, Emma 
arbejder i, er medhjælperne 
også med til personalemøderne. 
Det sætter hun stor pris på, for 
som hun siger: Som medhjæl-
pere har vi jo også brug for den 
viden om børnene, der kommer 
frem på møderne.  
a 
Et sted, man har lyst til at blive 
Tranbjerg Dagtilbud er et sted, 
man trives og har lyst til at blive i 
lang tid. Det er ikke bare et helt 
eller halvt år af ens liv, men et 
sted, man er glad for at have sin 
dagligdag og gerne vil blive i 
længere tid, siger hun. ■

 

Emma er medhjælper i Tranbjerg 
Dagtilbud og p.t. på AMU-kursus for 
pædagogmedhjælpere. 

Se nedenfor, hvordan hjertet har fået 
følgeskab af viden, og hvordan dette 
har givet Emma en ny tilgang til 
børnene. Og hvad Emma oplever at 
lære ved at arbejde som medhjælper  
– også i forbindelse med personale-
samarbejdet. 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 


