
  

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

 

Lykke Arleth Bøwart                           

Hellinghøjvej 1, Tumbøl 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 

Lidt om mig 

Jeg er nystartet dagplejer i 2022 i Aabenraa Kommune. 
Jeg er født i 1994, og bor sammen med min kæreste 
Mads på vores bondegård i Tumbøl.   
Jeg er et meget smilende, omsorgsfuldt menneske, og jeg 
vægter nærværet med børn, mennesker og dyr højt.  
Det meste af min fritid går med at passe vores dyr på 
gården, og så går jeg meget op i min ridesport. Ud over 
dyrene har vi også et stort drivhus, hvor vi går op i at 
dyrke mest muligt af vores grøntsager selv.  
Sammen med at være et aktivt udemenneske, nyder jeg 
også at være kreativ.  
 
 

 
 
 
 

 

 Mit hjem 
 På bondegården bor vi sammen med vores  

2 katte, 2 heste og 3 høns. 
Hjemmet er røgfrit. 



 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig 

dialog imellem os voksne. 

Det er vigtigt at I fortæller, hvis jeres barn har særlige udfordinger, som jeg skal tage 

hensyn til eller skal arbejde med. 

Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak 

omkring det. 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Lykke Arleth Bøwadt 

 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Inde: Jeg har et stort legeværelse, gang og køkken hvor børnene og jeg vil opholde os 
når vi er indenfor. 
 
Ude: Jeg har et indhegnet område med sandkasse og plads til leg. Vi vil tage mange 
picnic ture rundt på gården, og udforske de forskellige ting gården har at byde på såsom 
drivhuset, kigge på dyrene og lege i de grønne omgivelser.  

 
Jeg ligger stor vægt på nærvær, genkendelig hverdag og udfoldelse af det enkelte barn 
ved at blive set og hørt for det enkeltes barns behov. Hos mig stræber jeg efter en, 
hverdag hvor børnene har faste rammer, tryghed, kreativ udfoldelse og mange timer 
med udendørs leg. Samt at vores bondegård kan skabe rammer for leg og læring. 


