
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Laila Bossen                            

Vesterallé 13   

6230 Rødekro 

 

 
 

Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1960. Jeg er gift, og vi har to voksne sønner 
og tre børnebørn. Jeg er uddannet i det varme og kolde 
køkken, og jeg har siden 1987 arbejdet i Dagplejen. 
 
Jeg ligger vægt på en kærlig og tryg hverdag, hvor børnene kan 
udvikle sig med nærvær og ro efter det enkelte barns behov. Vi 
har respekt for hinanden, og passer på de ting vi bruger i 
dagligdagen, herunder naturen, legetøj mm. 
 
Mine fritidsinteresser er fitness, læse, gåture og er kreativ med 
blomster. 

 

 

 

 Mit hjem 
 I mit hjem er der gode legeforhold i et stort køkken, gang og legeværelse. 

Udenfor er der en stor have med rig mulighed for motoriske udfoldelser og leg. 
 
Dyr: Ingen 
Røg: Røgfrit 

 

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

  Grundkursus 

 Pædagogiske læreplans kurser 

 Førstehjælp med løbende repetition 

 Depressionskursus – hvordan støtter vi 

 Samarbejde, Dagplejeforældre 

 Samarbejde, Dagpleje og formidling 

 Inklusion  

 Certificeret Naturdagplejer 2015 

 Rend & Hop med Ida – krop og bevægelse 

 VækstModellen – Vejen til den gode samtale 

 

 

 



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Når alle børn er kommet, synger vi en velkommensang og så kan dagen byde på 
hyggelige aktiviteter som male, tegne, danse, læse, spille billedlotteri. Jeg tager på 

små udflugter i omegnen med børnene og ser på heste, køer og geder samt cykler i skoven og 
ser på rådyr og går på opdagelse. 
 
Jeg deltager i legestue og heldagslegestue, i Borgerhuset ved hallen i Rødekro.  

 
Normalt spiser vi kl. 9.00, kl. 10.45 og kl. 14.30, hvor vi får brød, frugt, grønsager, vand 
og mælk. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Laila Bossen 

 

 


