
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

 

Heidi Clemmesen                           

Ærholm 32 

6200 Aabenraa 

Tlf.: 40 94 76 31 

 

 

 

 
Lidt om mig 

Jeg har siden min egen børnehavetid vidst at, jeg ville arbejde 
med børn. Jeg forfulgte drømmen, og blev uddannet pædagog i 
2002. 
Jeg er mor til 2 dejlige krudtugler, Alexander fra 2017, og Anne-
Cathrine fra 2021.  
Jeg har været ansat som dagplejer siden maj 2022. 

 
 
 
 

 

  
 
Mit hjem 

 Dyr: Ingen 
Røg: Hjemmet er røgfrit 
 
Jeg bor i et dejligt hus med en stor have på en stille lukket villavej tæt på skoven. 

  

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

  Førstehjælp med løbende opdatering  



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Goddag og farvel er to vigtige ord her. Der skal være tid til at vi begynder og slutter dagen på 
den bedst mulige måde for jeres barn. 
Det er vigtigt for mig, at mine dagplejebørn oplever omsorg, tryghed, genkendelighed og glæde 
hos mig. 
 
Jeg ønsker at vores hverdag kan tage afsæt i det enkelte barn, og de ting der optager dem her og 
nu. Børn er ofte meget modtagelige for ny læring, når det er noget der optager dem. Børnene 
skal guides, støttes, motiveres og udfordres i forhold til deres alder.  
 
Her hjemme laver vi mange forskellige ting. Vi spiller, synger, læser, laver rollelege, tegner, 
maler, leger med Lego, dukker, biler, laver gymnastik, tumler etc. Alt sammen noget der kan 
foregå både inde og ude. 
Inde er godt, men ude er nu bedst. Vi er ude så ofte som det er muligt, og gerne i alt slags vejr. 
Sne er koldt, men så sjovt at tumle i. Regn er vådt, men vandpytterne er da vanvittig sjove at 
hoppe i. Blæst er bare luften der laver sjove frisure i vores hår. Solen er dejlig varm. 
 
Jeg serverer sund og varieret kost, og jeg udfordrer gerne børnenes smagssans, uanset om det 
er det kolde eller det varme køkken der skal smages på. 
Når børnene har fødselsdage, hygger vi os lidt ekstra om formiddagen med en fødselsdagssnack 
og sang.  
 
Vi er som udgangspunkt i legestue 1 gang hver 14. dag, hvor vi mødes med andre børn og deres 
dagplejer. Her laver vi masser af sjove fælles aktiviteter både inde og ude. 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Forældresamarbejde er altafgørende for barnets trivsel. Derfor skal vi være gode til at 

kommunikere konstruktivt med hinanden. 

Jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at være tydelig i min kommunikation med jer, og 

omvendt håber jeg at I vil føle jer trygge i, at gøre det samme. 

Vores hverdag bliver fantastisk.  

Jeg byder jeres barn velkommen med hele mit hjerte. 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Heidi Clemmesen 

 

 


