
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Helle Mikkelsen     

Egeparken 76  

6230 Rødekro 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er årgang 1962, og jeg er gift med Thorkild (kaldes Mikkel).  
Vi har tre piger sammen.  
 
Jeg har været ansat i Dagplejen siden 2002.  
 
I min fritid bruger jeg tiden på familien og løb. 

 
 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Kat 

Røg: Røgfrit hjem 
 

 

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

  Grundkursus for dagplejere 

 Førstehjælp, opdateres hvert 3. år 

 Børns kompetenceudvikling 

 Arbejde med risikobørn og unge 

 Pædagogiske læreplaner 

 Bedre kvalitet i dagtilbud  

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud & SFO 

 Anerkendende kommunikation i 
omsorgsarbejdet 

 Selvledelse og formidling  
i omsorgsarbejdet  

 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 Motorik og bevægelse 

 Tumlingeyoga 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Vi lærer sprog 

 Den styrkede pædagogiske læreplan   

 Certificeret Grøn Spire Naturdagplejer 

 
 

 

 

 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Mit tilbud er en kærlig, omsorgsfuld, rolig og tryg hverdag. RO TIL AT GRO. Jeg arbejder efter 
den styrkede pædagogiske læreplan. Bevidst om hvilke læreplanstemaer, der hører til de 
forskellige aktiviteter vi laver i min dagpleje – samt får det arbejdet ind i de daglige rutiner.  
 
Jeg vægter leg og bevægelse med fokus på motorikken – selvfølgelig både den grove og den 
fine. Vi er meget ude – mærker årstiderne – lærer de små børn at passe på naturen – får brugt 
alle sanser. Vi sætter ord på og leger med sproget – synger, danser, rim og remser – er kreative, 
hvor barnet skaber noget.  
 
Jeg er nærværende og støttende i barnets sociale udvikling. Jeg udarbejder hver måned nye 
læringsmål for mit læringsmiljø. Hos mig er der læring hele dagen. JEG FØLGER BARNETS SPOR, 
uanset, om vi er inde eller ude. 
 
I Rødekro er vi delt op i tre legestuegrupper. Vi har fire fællesarrangementer i løbet af året. Bl.a. 
Dagplejens dag i maj og Byfesten i august.  
 
Vi har i Rødekro Lise, som er vores gæstedagplejer. Lise besøger os individuelt eller i legestuen. 
Vi dagplejere har også mulighed for at besøge Lise, inden børnene skal i gæstedagpleje hos 
hende, hvis det passer ind i Lises hverdag med de gæstebørn hun har. 
I som forældre har også mulighed for at besøge Lise, inden jeres barn skal i gæstedagpleje. I kan 
læse mere om Lise og se hendes kontaktoplysninger i hendes profil på dagplejens hjemmeside. 
                                                                                                         
I min legestuegruppe har vi heldagslegestue ca. hver 3. uge og vi holder forskellige 
arrangementer så som Fastelavn, Bedsteforældredag og julekomsammen med forældre og vi 
deltager i Sangens Dag i Rise Kirke. I legestuen møder børnene andre dagplejere og børn, og 
lærer at være i et større socialt fællesskab, dette også med henblik på deres videre rejse til 
børnehave. 
Genkendelighed gør børnene trygge og de kender de andre dagplejere, hvis de skal til en af 
mine kolleger i gæstedagpleje. 
  

 

 

Forældresamarbejde 

 
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 
voksne imellem. 
 
Er der noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak herom. 

  
 
 
       
 

 
 
 

På gensyn i min dagpleje 
- Helle Mikkelsen 

                                                                                                 
 



 


