
Velkommen 
til min dagpleje 
 

Lis Martensen Schmidt 

Hasselkær 49, Felsted 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 
Lidt om mig 
Jeg er født i 1967, og jeg har været ansat som dagplejer siden 1993. 
Jeg er gift med Jan, og sammen har vi to voksne børn, Michael fra 1991 
og Malene fra 1994. 
 
De er begge flyttet hjemmefra, men I vil kunne møde dem her i min 
dagpleje engang imellem. 
 

Som person er jeg meget positiv, snaksaglig og smilende. 😊 

 
 

 

 

 

 Mit hjem 
 Dyr: Fugle i volierer i haven. 

Røg: Røgfrit hjem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 Grundkursus for dagplejere 

 Førstehjælp, repetition hvert 2. år  

 Børn og Natur 

 Risiko Børn og Unge 

 Samspil og Relationer 

 Pædagogiske Læreplaner 

 Indvandrer og Flygtninge Børn 

 Supplerings Kursus i Egen indsigt for 
erfarne dagplejer 

 Udsatte Børn 

 Selvledelse, Formidling og 
Kommunikation for erfarne 
dagplejer 
 

 Bedre kvalitet i Dagplejen 

 Inkluderende pædagogisk miljøer i 
dagtilbud og SFO 

 Tumlinge Yoga 

 Motorik Kursus: Rend og Hop med Oliver 
og Ida 

 Sprog Kursus: vi lærer Sprog  

 Certificeret Naturdagplejer - Grønne 
Spirer i 2015 og 2016 

 VækstModellen – Vejen til den gode 
samtale 

 Den styrkede pædagogiske læreplan 
2019/2020 

 
 
 

 Erfaring: 
Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde og præmature børn.  
 
 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Her i min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at alle børnene får en stille og rolig hverdag i trygge 
rammer, hvor hvert barn bliver tilgodeset med hver deres behov. 
 

 
 
Jeg vægter udelivet højt, så vi er ude i 
alt slags vejr. Naturen er skøn, og det 
giver rigtig meget læring. Vi går ofte en 
tur, hvor vi kigger på forskellige dyr, 
blomster og søer og snakker om de 
forskellige ting, vi møder på vores vej. 
Det kan være former, farver og dufte. Vi 
besøger legepladser både de offentlige 
og hos kollegaer i deres haver. 
 

 
 
 
Når vi er inde, laver vi forskellige aktiviteter, blandt andet har jeg en 
sangkuffert, som er fyldt med forskellige hæklede ting, så som dyr, 

en bus og en sky 😊  
 
Én gang om ugen går vi i heldagslegestue, hvor vi mødes med andre 
dagplejere i Felsted og deres dagplejebørn. Vi laver sammen 
forskellige aktiviteter. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Forældresamarbejde  
   
 Det er vigtigt for mig, at vi har en åben og ærlig dialog omkring jeres barn os voksne imellem, 

da det kan være med til at skabe ro og tryghed omkring jeres barn i hverdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i min dagpleje 

- Lis M. Schmidt 

 

 
 
Vi går til gymnastik ca. en til to gange i måneden sammen med børnehaverne i Felsted. 
 
I min dagpleje arbejder jeg ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og de seks pædagogiske 
læreplanstemaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 


