
 

 

 

Velkommen 
til min dagpleje 
 

 

Bettina Mortensen                           

Langløkke 7 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er en årgang 1965, jeg er gift, og vi har tre udeboende 
børn.  
 
Jeg har været dagplejer siden 1999. Som person er jeg glad, 
positiv og omsorgsfuld i mit samvær med børnene. Det er 
vigtigt for mig, at børnene er trygge, når de er hos mig. 

 
 

 Mit hjem 
 Dyr: 1 kat 

Røg: Røgfrit hjem 
 

 

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

  Førstehjælp med løbende repetition 

 Krop og kost 

 Grundkursus for dagplejere 

 Arbejde med risiko børn og unge 

 Børns kompetenceudvikling 

 Samspil og relationer 

 Børn og natur 

 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 

 Anerkendende kommunikation i 
omsorgsarbejde 

 

 Selvledelse og formidling i 
omsorgsarbejdet 

 Inkluderende pædagogiske miljøer i 
dagtilbud og SFO 

 Certificeret Naturdagplejer 

 VækstModellen – “Vejen til den gode 
samtale” 

 Forskningsprojekt “Vi lærer Sprog” 

 Motorik forløb, Danmarks 
Idrætsforbund “Rend & Hop“ 

 Den styrkede pædagogiske læreplan  



 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg har et stort legeværelse, men vi kan også lege andre steder i huset. Jeg 
elsker naturen, så vi tager meget ud af huset for at gå på opdagelse.  
 
Vi er i legestue en gang om ugen, sammen med andre børn og dagplejere, 
og laver der forskellige aktiviteter.  
Vi har også hjemmedage, hvor vi hygger med bl.a. puslespil, læser, synger, 
danser mm.  
 
Det er vigtigt for mig, at tage hensyn til det enkelte barns behov i en tryg og 
forudsigelig hverdag med udviklende læringsmiljøer. Jeg arbejder ud fra Den 
styrkede pædagogiske læreplan med fokus på læreplanstemaerne: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 
 
Jeg byder på en sund og varieret kost og arbejder efter dagplejens Kostpolitik ”Kost og 
måltider i Dagplejen i Aabenraa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os 
voksne imellem. Husk at fortælle hvis der er særlige hensyn, jeg skal tage omkring jeres barn, 
det kan være allergi, sove- og spisevaner mm.  
 
Er der noget, I er i tvivl om eller undre jer over, er I altid velkommen, og så får vi en god snak 
om det. 

                                                      

                                                                                  På gensyn i min dagpleje 

                                                                                              - Bettina 

 


