
 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

 Jeg hedder Birte Mikkelsen 
 Jeg har været dagplejer siden 2012 
 Jeg bor sammen med min mand Jan og vores tre børn Laura, Julie og Magnus 
 Jeg har høns 

 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på 
en hyggelig morgenstund med god tid til morgenmad og hygge. Hver dag synger vi sange, hvor vi bruger hele 
kroppen. Vi øver tal, farver, dyrelyde, navne og andre ord bl.a. ved at kigge i bøger, lege, tegne og tale om de 
ting børnene er optaget af. Det betyder meget, at det enkelte barn bliver set og hørt og samtidig oplever 
glæden ved at være sammen med andre børn.  
 
Vi leger rigtig meget udenfor, næsten uanset vejret. Vores have er stor og har mange spændende kroge at gå 
på opdagelse i. Vi hilser på dyrene, leger i sandkassen, undersøger små krible krabledyr, plukker bær og små 
tomater i drivhuset. Vi ta’r på ture i skoven og Lunden og mødes indimellem med en eller flere af de andre 
dagplejere. Vi samler blade og kastanjer, plukker blomster, balancerer på træstubbe. Vi mærker vinden og 
regnen, dufter skovbunden og får ofte jord under neglene.  Nogle gange laver vi kreative ting af det, vi finder 
i naturen.  
 
Vi spiser god og sund mad. De fleste dage rugbrød med forskelligt pålæg og altid et udvalg af grøntsager. 
Nogle gange får vi varm mad, som fx lune frikadeller, suppe eller en rest fra vores aftensmad. Børnene ta’r 
alt efter alder del i aktiviteterne omkring maden. De hjælper fx med at dække bord, sætte pålæg på, skrælle 
gulerødder, lave dej til boller ol. Under måltidet taler vi om maden og opmuntrer hinanden til at smage på 
nye ting.  
 
Vi taler også om, hvad vi har lavet i dag og måske, om hvad der skal ske senere på dagen eller næste dag. 
 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
 Førstehjælp  
 Grundlæggende dagplejepædagogik 
 De pædagogiske læreplaner 
 Certificeret ICDP-uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik, niveau 1 
 Certificeret DGI dagplejer – Idræt, leg og bevægelse 
 Bachelor i natur- og kulturformidling 
 Fagligt netværk for dagplejere ”Æblekinder” med fokus på børn og udeliv. 
 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalet i Børnehuset Vrå. 


