
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Anni Nielsen 
• Jeg har været dagplejer siden 1993 

• Jeg bor sammen med min mand Kim og vores datter Nikoline. Vi har desuden 2 piger, som er 

flyttet hjemmefra 

• Jeg har en lille hund 

 

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’  
 
Jeg møder børnene i øjenhøjde, vi har en rolig hverdag, som bliver planlagt ud fra det enkelte barn.  

 

Jeg giver børnene masser af tid til at fordybe sig, tid til at øve sig i at tage tøj på og af, hjælpe med at dække 

bord samt kravle op og ned af ting, så de kan lære at bruge deres krop. Jeg roser dem for, det de kan, og 

motiverer dem til at gøre meget mere. Vi lærer, at vi skal være søde ved hinanden samt hjælpe hinanden.  

 

Vi er ude i alt slags vejr, og bruger vores have meget. Om foråret sår vi i haven, samt planter blomster, om 

sommeren vander vi blomsterne, og om efteråret samler vi frugt mm. Vi tager på små udflugter, når det 

passer med børneflokken – Svanelunden, Dyregården, Falck eller måske en tur i skoven. 

 

Vi synger, læser bøger tager billeder, som vi snakker om. Vi fejrer hinanden, når vi har fødselsdag, med flag, 

sang og balloner og laver forskellige ting, når der er fastelavn, påske, jul mm. 

 

Vi følger dagplejens mad- og måltidspolitik, og får altid sund mad i dagplejen. 
 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
• Førstehjælp 

• Grundlæggende dagplejepædagogik 

• De pædagogiske læreplaner 

• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik 

• Certificeret DGI dagplejer – Idræt leg og bevægelse 

• Sundhed for småfolk 

• Kommunikation og samarbejde 

• Arbejdet med risikobørn og unge 

• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 



• Psykologikursus 

• Dokumentation af læreplaner 

• Børns kompetenceudvikling 

• De nye forældre og deres børn 

• Kommunikation 

• Leg med sprog 

• Samspil i familien 

 

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Børnehuset Kingo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


