
 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Jette Boe Jepsen 

Tøndervej 146 

6200 Aabenraa  

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er født i 1972, og jeg har været dagplejer siden 1.1 2000.  
 
Jeg er uddannet cafeteriaassistent (det der nu hedder cater).  
 
Jeg er gift med Stefan, som er ejendomsfunktionær. Vi har tre 
piger: Camilla født 1997, Caroline født 1999 og Cathrine født 
2002. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: nej 

Røg: nej 
Vores hjem er allergivenligt. 

 

 

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

 Grundkursus 

 Førstehjælp med repetition hvert 2. år 

 Børn og Natur 

 Interkulturel pædagogik 

 Leg med sprog 

 Pædagogiske læreplaner  

 Kursus for erfarne dagplejere 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud 

 VækstModellen – Vejen til den gode samtale 

 Certificeret naturdagplejer – Grønne Spirer i 2015 og 2016 

 Forskningsprojekt – ”Vi lærer sprog” 

 Motorikforløb under Dansk Idrætsforbund ”Rend & Hop” 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020 
 

 

 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 

 

 

Jeg lægger stor vægt på en tryg og genkendelig hverdag, hvor det enkelte barn kan udfolde sig. 
Derudover arbejder jeg på at lære børnene at respektere og acceptere hinanden, som den man 
er. Børnene skal mærke, at de bliver set, hørt og anerkendes, for den de er. 
 
Jeg arbejder ud fra den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan som har følgende seks 
temaer:  

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog  

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 

Da jeg bor tæt på skoven, bruger vi den meget. Vi ser nysgerrigt på, hvordan 
skoven forandrer sig med de skiftene årstider. Andre udeaktiviteter kan 
være: fodre ænder, tage en tur til stranden eller tage på en legeplads i 
området.  
 
Hjemme bruger vi tiden på gymnastik, læse, synge, rim og remser og være 
kreative.  
 

Vi er i heldagslegestue én gang om ugen. Vi er inddelt i grupper af tre dagplejere. Der lærer 
børnene at være del af et større fællesskab. 
 
Tre - fem gange årligt inviterer jeg til forældrekaffe. Det 
giver mulighed for at lære de andre forældre at kende, og 
samtidigt er der mulighed for at få en god snak. 
 
Vi har et godt samarbejde i min gruppe. Vi mødes på 
legepladser, i skoven og hjemme hos hinanden. Vi holder 
diverse arrangementer, både med og uden forældre, 
såsom fastelavn, Dagplejens Dag, sommerarrangement og 
julefest. 

 

 
 

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.  

 

Der er altid tid og rum til en god snak hos mig. 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Jette Boe Jepsen 

 


