
40 år i kommunens tjeneste, som rengøringsassistent og dagplejer, hvor de sidste 

27 år har været som dagplejer i det hyggelige hjem i Langkastrup.  

Som 21 årig startede Jytte i 1979 med 

rengøring på skolen i Assentoft i det 

tidligere Sønderhald Kommune. 

Det var et dejligt job, med 

eftermiddagsrengøring fra kl. 13.40 – 

16.40 hver dag, men da Jytte fik sit 3. 

barn i 1992 valgte hun at blive 

dagplejer. Jytte blev dengang ansat på 

en 3 børns kontrakt. I dag har hun 4 

børn, hvoraf 2 er 1½ år og 2 børn på 

knap 3 år. Herudover kan der komme et 

femte barn som gæstebarn. 

Jobbet som dagplejer er meget 

berigende, det er dejligt at have med de små at gøre. Dejligt når man kan give læring fra sig og være en del 

af deres opvækst de første år. ”Jeg har igennem tiden haft mange søskendepar og får også et vist kendskab 

til forældrene. Det gør ondt, hver gang, når man skal sige farvel til et barn, der skal i børnehave, men det er 

jo en del af jobbet”. 

I dagplejen kommer de første børn kl. 6.30 og arbejdsdagen slutter når de sidste børn bliver hentet ca. kl. 

16.15.  

”Vi starter som for de fleste med morgenmad og når alle er samlet, så er der leg inde eller ude i den store 

have, som er fyldt med forskellige legeredskaber og hyggekroge. En legeplads, som kan stille et hvert lille 

nysgerrigt barn tilfreds. Vi har også en skøn natur omkring os, her i Langkastrup, så det bliver til køreture i 

området.  

Til frokost står den på rugbrødsmadder, med 

forskellige former for pålæg og grøntsager til. Vi skal 

servere en varieret kost i dagplejen, så her er både til 

den grønne tand, frugt til den søde tand og der kan 

også komme pasta på bordet, det er meget 

forskelligt, men rugbrød er en af de faste dele af 

frokosten. 

Hver anden torsdag mødes vi i legestuen med 3 

andre kolleger, her bliver børnene afleveret og 

hentet samme sted. Det er dejligt at kunne være 

sammen med kolleger, erfaringsudveksle eller få nye 

idéer og så er vi jo en hel flok børn på sådan en dag.  Det er en god ordning, at børnene lærer at være 



sammen med flere andre børn i legestuen. Blandt andet fordi, det lige pludselig bliver en anden hverdag, 

barnet skal vænne sig til, når det som 3-årig skal i børnehaven.  

Jeg har nogle rigtig gode kolleger, vi er et godt team og har det godt sammen også når der kommer nye 

dagplejere. Jeg er rigtig glad for mit arbejde”, siger Jytte Lahn Jensen. 

Hjælpemidler er kommet gradvist i dagplejen blandt andet den motoriserede barnevogn. Da vi havde de 

gamle Oddervogne, skulle der godt nok skubbes til herude på grusvejene. Vi har også fået stole, stiger mv. 

Så også på dette felt er der sket ændringer til det bedre, for at forebygge skader hos den enkelte dagplejer. 

”I en periode var jeg sikkerhedsrepræsentant for dagplejen i Sønderhald Kommune. Det var en spændende 

tid, man fik ny viden. Men jeg må erkende, at min samvittighed over at føle, at man svigter forældre og 

børn, når jeg skulle til møder, havde jeg det ikke godt med. Så det blev kun nogle år, jeg havde dette 

tillidshverv. Jeg egner mig nok bedst til at tage mig af børnene”, siger Jytte. 

 

Den 1. juni kunne Jytte fejre sit 40 års jubilæum i kommunen 

fordelt på 2 jobs, skolerengøring og dagplejer, men da det 

var en lørdag, blev dagen fejret den 27. maj 2019. Her kom 

pædagogen på besøg i middagspausen, havde medbragt 

kage, boller, en gave og Dronningens fortjeneste medalje. 

”Jeg var glad for, at mine 2 piger og min mand var hjemme, 

til at være med til at fejre mig. Efterfølgende har jeg fået at 

vide at jeg kan få 1500 kr. til at fejre et jubilæum, så der skal 

jeg gøre sammen med mine kolleger. 

Jeg har mange år tilbage på arbejdsmarkedet og kunne slet ikke tænke mig at holde foreløbig. Det er et 

dejligt job, som jeg er rigtig glad for”. Selvom Jytte kan gå på efterløn om godt 3 år, ved hun slet ikke om 

hun er klar til dette. ”Med alle de dejlige børn, gode kolleger og deres forældre, så forsætter jeg i jobbet 

som dagplejer”, slutter Jytte Lahn Jensen. 


