
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

Dorthe Pallesen                            

Uglekær 126 

Høje Kolstrup 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er født i 1973. Jeg er gift med Thomas ,og vi har to dejlige børn, 
som begge går i skole. 
 
Jeg er uddannet pædagog i 1999 og har arbejdet ca. ni år på en 
døgninstitution med fysisk og psykisk handicappede børn og unge. 
 
I 2008 startede jeg som dagplejer, og jeg synes, jeg har verdens bedste 
job :) 
 
Jeg er en glad, positiv og rummelig kvinde. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: Ingen dyr 

Røg: Mit hjem er røgfrit 
 

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

  Grundkursus 

 Førstehjælpskurser med løbende repetition 

 Pædagogiske læreplaner i dagplejen 

 Inklusion 

 Grønne Spirer -certificeret naturdagplejer 

 Vi lærer sprog-forskningsprojekt 

 VækstModellen – Vejen til den gode samtale 

 Motorik forløb, Danmarks Idrætsforbund “Rend & Hop” 

 Den styrkede pædagogisk læreplan 

 

 

 

 



 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 For mig er det vigtigt at give jeres børn en glad, tryg og genkendelig hverdag med masser af 
omsorg og nærvær. At jeres barn bliver set/hørt og føler sig som en del af fællesskabet, drager 
omsorg for hinanden og danner nogle gode relationer både hjemme hos mig og i legestuen.  
 
I min hverdag tager jeg udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan, det vil sige, at 
rutinerne og aktiviteterne planlægges så det passer til det enkelte barns udvikling og alder. 
Læring sker gennem leg ;)  
 
I hverdagen laver vi mange forskellige aktiviteter. Vi er rigtig meget ude, bruger meget naturen 
og legepladserne omkring os. Tager også gerne ud og undersøger området på vores 
ladcykel. Hjemme laver vi kreative aktiviteter (maler, tegner, saltdej osv.), læser, 
synger og hvad der ellers opstår helt spontant i løbet af dagen;) 
 
En gang i ugen er vi i heldagslegestue, hvor vi mødes med 1-2 andre dagplejere og deres børn.  

 
Jeg serverer sund og varieret mad. Jeg tager udgangspunkt i dagplejens kostpolitik 
“Kost og Måltider i Dagplejen i Aabenraa”. Jeg synes, det er vigtigt at gøre måltiderne 
hyggelige, der skal være en rar og god stemning, hvor vi får snakket lidt om dagen. 

 

 

 
 

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 undre jer over, er I altid velkommen til en god snak om det. 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Dorthe  

 

 


