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Lidt om mig 
Jeg hedder Charlotte og er født i 1976 på Sjælland. Jeg er udlært i 
en stofbutik, men har arbejdet med børn siden 2002, hvor jeg 
flyttede til Flensborg og arbejdede i forskellige børnehaver under 
skoleforeningen. I 2006 flyttede vi til Kruså. I 2007 blev jeg ansat 
som dagplejer i Aabenraa Kommune, hvilket jeg var til 2013. 
Siden har jeg arbejdet i Børnehuset Kollund og Børnehuset Kruså. 
I juni 2018 vendte jeg tilbage som dagplejer i Aabenraa 
Kommune, da jeg savnede at arbejde med de helt små børn.  
 
Jeg er gift med Thomas (1970), som er ansat ved Freja logistisk, 
og sammen har vi Waldemar(2009), der går i skole på 
Lyreskovskolen. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Mit hjem 
 Jeg har et hyggeligt legeværelse til dagplejebørnene, men vi opholder også i køkken-alrum. 
  
 Dyr: Vi har ingen dyr . 
 Røg: Vores hjem er 100% røgfrit. 
 

 

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

 Kursusdag for nye dagplejere 

 Grundkursus for Dagplejer 

 Førstehjælpskursus 

 Temaaftener 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg går meget op i, at børnene er trygge hos mig, og at de får en tryg, god og glad hverdag, hvor 
der er plads til leg og fordybelse både ude og inde. Selvom jeg bor i et villakvarter, er der ikke 
langt til skoven og naturlegepladsen. Børnene nyder at bruge deres kroppe og blive motorisk 
udfordret og stimuleret i skoven og på naturlegepladsen.  
 

Jeg arbejder med, at børnene bliver 
selvstændige og selvhjulpne, så de er klar til 
den dag, de skal starte i børnehave. I 
vinterhalvåret mødes vi dagplejere og børn fra 
Krusågruppen i legestue. Vi går også på besøg 
hos de andre dagplejere samt får besøg af dem 
og deres børn her hos os. Når vi er sammen, 
lærer børnene de andre at kende i gruppen og 
oplever fællesskaber med andre børn og 
voksne. Jeg kan også godt lide at lave kreative 
ting; bage samt hoppe og danse til god musik 
sammen med børnene. 
 

Vi spiser: 
Formiddagsmad omkring kl. 8:30 – 9, hvor vi får brød, frugt/grønt og vand. 
Frokost hvor vi får rugbrød og grøntsager, og nogle gange får vi varmt mad. Dertil mælk og vand 
Eftermiddagsmad hvor vi får brød frugt/grønt og vand. 
Jeg følger Aabenraa Kommunes- og dagplejens kostpolitik.  

 

 

 
 

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 

- Charlotte Nelausen Lintrup 

 


