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Lidt om mig 
Jeg er årgang 1968, gift med Per og sammen har vi 3 voksne 
drenge, hvoraf de 2 er udeboende. Jeg er også så heldig at have 

titlen farmor 😊  
 
Som person er jeg altid smilende, positiv og altid til at snakke 
med.  Jeg elsker sport især håndbold, og i min fritid går jeg lange 
ture, løber og hvis tiden er til det, bliver det også til en tur i 
fitness.  
 
Jeg har været dagplejer siden 2001, og jeg elsker mit arbejde.  
Da tryghed for mig er vigtig, går jeg meget op i at modtage 
barnet på en god måde, så barnet hurtigt falder til. Jeg uddeler 
mange knus og kram, det falder mig helt naturligt. 
 
Jeg er også til ”vilde”/sjove lege, og kravler tit rundt på gulvet 

sammen med børnene... Latter er det bedste jeg ved 😊  

 

 

 

 

 Mit hjem 
 Hjemmet er allergivenligt, vi har genvindingsanlæg, dvs. frisk luft. 

Vi har ingen dyr, og mit hjem er 100% røgfrit. 
 

 

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

 
 Grundkursus for dagplejere 

 Leg med sprog 

 Førstehjælp med repetition 
hvert 2. år 

 Pædagogiske læreplaner 

 Bedre kvalitet i dagtilbud 

 Kursus for erfarne 
dagplejere 

 Didaktik i dagplejen 
 

 Certificeret 
Naturdagplejer i 2015 
og 2016 -Friluftrådet 

 Forskningsprojekt ”Vi 
lærer sprog i Dagplejen” 

 VækstModellen – Vejen til den gode samtale 

 Rend & Hop – Motorik og bevægelse 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020 

 Barnets første 1000 dage 

 
 



 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg lægger stor vægt på, at børnene får en tryg og glad hverdag, og det hele foregår i børnenes 
tempo. Jeg tilrettelægger min hverdag efter børnenes behov, derfor er det er ikke altid muligt 
at planlægge. Jeg oplever, at børnene hurtigt falder til og kan følge hverdagen og dens 
aktiviteter. Jeg arbejder ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske 
læreplan, dvs. jeg har fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og 
dannelse.  
 
At være ude i naturen, har høj prioritet hos mig, og da vi bor på ”landet”, har vi rigtig mange 
muligheder. Skoven er lige uden for byen og Hellevad Vandmølle er også i gå-afstand, hvortil 
vores årlige udflugt går. Vi elsker vores gåture og børnene får brugt deres kroppe og lærer 
lynhurtigt at gå ved barnevognen. Der bruges maveseler, til de børn der går ved barnevognen, 
så der ikke er fare for, at børnene kan komme ud på trafikerede veje.  
 
Vi går i legestue og 4-6 gange årligt har vi heldagslegestue. I legestuen møder børnene de andre 
dagplejere og børn og kender derfor hinanden, når de skal i gæstepleje.  
Der laves også rigtig mange aktiviteter og arrangementer i legestuen (se også Hellevads 
legestueprofil). 
 
Byen har en rigtig dejlig legeplads, som vi besøger, Især om sommeren, hvor vi også har vores 
madpakker med. Legepladsen har også et bålsted, som benyttes ved særlige lejligheder bl.a. til 

Sct. Hans.  
 
Min egen legeplads er hele min have, som er indhegnet. Der er 
sandkasse og terrasse, hvor de kan køre med traktorer og 
motorcykler, samt græsplænen hvis der spilles bold, leges fangeleg 
eller tumles. Hvis vejret er dertil, spiser vi selvfølgelig altid ude.  
                                                                  
Når vi er inde, har vi også mange muligheder. Først og fremmest er 
krop og bevægelse med dans, sang og sanglege et stort hit hos mig, 
men der er også plads til at læse, tegne, bage, lave puslespil og 

lege. Vi elsker at hygge ♥ 
 

 
 
Vi spiser:  
Formiddag: Ca. kl. 8:00 – brød, frugt, grønt og vand 
Middag: Ca. kl. 10:30-10:45 – brød med forskelligt pålæg/varm mad, grønt og mælk 
Eftermiddag: Ca. kl. 14:30 – brød, frugt, grønt og vand 
Vi får en sund og alsidig kost. 
 
Ved særlige lejligheder (f.eks. fødselsdage/juletid) bager vi kage og gør lidt ekstra ud af det. Jeg 
går meget op i at bibeholde kultur og traditioner. Har I særlige ønsker for jeres barn omkring 
kost, er det vigtigt, at vi får talt herom. Jeg arbejder ud fra dagplejens kostpolitik. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at 
fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal vide og tage hensyn til, det 
kan være allergi, spise, sovevaner eller andet.  
 
Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller gerne vil snakke om, så sig endelig til. 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Anette Mickelborg 

 


