
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Lone Morell Nielsen 

Bakkevej 9 

6230 Rødekro                   

 

 

 
 

Lidt om mig 

Jeg er født i 1964, og jeg er gift med Jack. Vi 

har fem voksne børn og en flok børnebørn. 

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent 

og har arbejdet indenfor pleje/omsorg siden 

1987. 

I min fritid er jeg optaget af at sy, væve, 

fotografere og holder meget af at færdes i 

naturen. Udover dette bruger jeg meget tid sammen med familien. 

Jeg blev ansat som dagplejer i februar 2018. 

 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Hund og kat  

Røg: Vores hjem er røgfrit 

 

 

 
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser: 

  Førstehjælp med løbende opdatering 

 Kursusdag for nye dagplejere 

 Temaaftener 

 VækstModellen – vejen til den gode 

samtale 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 

  

 

  



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger vægt på at, børnene trives, føler 
tryghed og får lov til at udvikle sig på hver 
deres måde i trygge og rummelige rammer. For 
mig er det vigtigt at have for øje, at hvert 
enkelt barn er forskelligt, og at der gives plads 
til dette.  
 
Værdier, der for mig er vigtige i mit arbejde som dagplejer; hjemlighed, tryghed, tillid, 

rummelighed, nærvær og læring, gennem leg og sjove timer. Jeg inddrager børnene i 

hverdagen, så vi lærer at hjælpe hinanden.  

Vi er dagligt udenfor, enten i haven eller på tur i skoven. Der 

er plads til fordybelse og udforskning af naturen for det 

enkelte barn. Vi løfter havekrukker for at finde regnorm og 

bænkebider. Vi leger med vand, og en gang imellem laver vi 

mad over bål. Vi tager på legepladsen og af og til en tur på 

biblioteket.  

Derudover er sang, rim og remser en naturlig del af min hverdag.  

Jeg deltager sammen med børnene i legestuen en gang ugentligt, samt i vores heldagslegestue 

en gang månedligt. Her skabes der relationer for det enkelte barn, i samvær med andre børn og 

voksne, og der bygges bro til en evt. gæstedagpleje. 

Vi spiser tre måltider om dagen: formiddag, middag og 

eftermiddag og tager udgangspunkt i Dagplejens 

kostpolitik, Kost og måltider i dagplejen i Aabenraa 

Kommune. Én gang ugentlig laver jeg gerne varm mad til frokost, 

hvor børnene efter alder inddrages.  

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 

voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal 

tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet. 

Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring 

det. 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Lone 


