
 

 

 
Sabbatår: vikar og pædagog-
medhjælper 
Niels har igennem 10 år været 
træner for børn og unge i sin 
lokale tennisklub, så da han efter 
gymnasiet ville have et sabbatår, 
var det nærliggende for ham at 
skulle arbejde med børn i en 
daginstitution. Niels startede 
derfor først som vikar i 
forskellige institutioner i Aarhus 
Kommune og endte som fast-
ansat medhjælper i Tranbjerg. 
a 
At forstå og nå børnene 
Niels fortæller, at han gennem 
sine mange år som tennistræner 
af børn og unge er blevet 
fortrolig med den pædagogiske 

måde at tænke på, i forhold til 
hvordan man bedst kan nå ind til 
børnene. Det er vigtigt for Niels 
at kunne sætte sig i et barns sted 
og forstå, hvad det har brug for. 
a 
Skabe positive oplevelser  
Det har også været et vigtigt 
parameter for ham at medvirke 
til at skabe positive oplevelser 
for børnene, så de ikke bare blev 
dygtigere til tennis, men også 
havde det sjovt imens. 
a 
Interesse for psykologi 
Niels fortæller, hvordan han 
allerede i gymnasiet fandt faget 
psykologi interessant – ikke 
mindst udviklingspsykologi, som 

beskriver, hvor påvirkelige helt 
små børn er. At skulle beskæf-
tige sig med psykologi igen er 
derfor også noget, Niels ser  
frem til ved pædagogstudiet.  
a 
Pædagoguddannelsen  
Niels glæder sig til at skulle i 
gang med uddannelsen – ikke 
kun i forhold til efterfølgende at 
skulle ud og virke som pædagog, 
men også i forhold til at blive 
klogere på sig selv og mennesker 
generelt. Men han glæder sig 
selvsagt også som kommende 
pædagog til forhåbentlig at 
kunne være en inspiration og 
bidrage til gode oplevelser i 
børnenes liv. ■ 

 

Niels fortæller om sin  
rejse fra tennistræner over 
medhjælpervikar til nu 
kommende pædagog-
studerende.  

Se nedenfor, hvordan Niels 
anvender sine erfaringer og 
kompetencer fra trænerrollen  
i samværet med børnene, og 
hvilke forventninger han har  
til pædagogstudiet.  

 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 


