
Dagplejens Profil
 

Dagplejerens navn og adresse: Pia Sømme Hermelinvænget 2 5400 Bogense 

Hvem er jeg? Hej jeg hedder Pia Sømme født i 1963  

Jeg har været dagplejer siden 1992, inden da 

var jeg frisør 

Jeg bor alene, da jeg mistede min mand i 2017 

Jeg har to voksne sønner, som bor i Odense. 

Daniel fra 1986 og Marc fra 1991 

Så er jeg beriget med 2 dejlige børnebørn. 

I fritiden går jeg til zumba, fitness og løb 

 

 

 

Mine Værdier: Jeg er imødekommende, ser det enkelte barn, 

og hvor det enkelte barn er, i sin udvikling. 

Jeg er nærværende, omsorgsfuld, inkluderende 

og anerkendende.  

  

Personlige 

egenskaber: 

Jeg går op i udvikling af børnenes sprog og 

motorik. 

Elsker at bruge naturen  

Vi synger, læser og bruger kroppen hver dag.  

 

 

 

 

 

 



I vil opleve, at jeg 

brænder for: 

Jeg har en Christaniacykel, den bruger vi meget, 

så vi kan komme rundt til skov, strand og 

legepladser.  

Sprog og motorik. 

At være kreativ. 

Jeg vægter et godt forældre samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mine omgivelser: Jeg bor i et parcelhuskvarter, nær skov, strand 

og grønne områder, som vi bruger meget.  

Jeg har to store værelser til børnene, så der er 

plads til udfoldelser.  

Jeg har en stor have som vi leger i, jeg elsker at 

være ude og lege med børnene.  

 

 

 

 

 

 



Særlige 

indsatsområder 

eller viden 

Jeg arbejder meget med sprog forståelse og 
motorisk udvikling. Går op i sund kost og 
hygiejne.  
Jeg har været på kursus i for tidlig fødte børn, og 
ligeledes arbejdet med børn der er for tidlig 
fødte. 
Jeg har været en del af arbejdsgruppen, som har 
beskrevet kost for børn i dagplejen. 
Jeg har efteruddannelse i.  Fra Synsning til Viden. 
Hvor jeg har tilegnet mig den nyeste viden om : 
Personlige ressourcer. 
Anerkendende kommunikation. 
Samspil og relationer. 
Leg ned sprog. 
ICDP ( de 8 samspils temaer ) 
Medarbejder som deltager i 
forandringsprocesser. 
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk 
arbejde. 
Børns motorik, sansning og bevægelse. 
Børns kompetenceudvikling 0-5 år. 
Dokumentation og evaluering i pædagogisk 
arbejde. 
Arbejde med børnemiljø i dagtilbud 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


