
Dagplejens Profil
 

Dagplejerens navn og adresse: Jette Frimann Nielsen Enggade 17 5400 Bogense 

Hvem er jeg?  

Jeg er født i 1958 

Jeg er gift med Jørgen, og vi har 3 piger, og 3 
børnebørn 

Jeg har været dagplejer siden april 1986.  

1.4.2021 blev jeg gæstedagplejer. 

 

Mine Værdier:  

Jeg møder alle børn og forældre med et smil, 
jeg er anerkendende og positiv. 

Jeg gør en stor indsats for at børnene bliver 
trykke, ved mig og mine omgivelser. Jeg vægter 
et tæt forældresamarbejde meget højt. 

Når jeg ikke har gæstebørn, er jeg på besøg hos 
kollegaerne, så børnene lære mig at kende. De 
kommer også på besøg hos mig, så de lære 
mine omgivelser at kende.  

  

Personlige 
egenskaber: 

 

Jeg er en meget rummelig og rolig person. 

Jeg er en tydelig og nærværende dagplejer som 
giver børnene tid til leg og fordybelse. 

 

 

 

 



 

 

I vil opleve, at 
jeg brænder for: 

 

Jeg arbejder ud fra de nye styrkede læreplaner. 
Jeg brænder for sprog og motorik. Jeg læser 
mange bøger sammen med børnene. Vi synger, 
danser og lytter meget til musik. Jeg bestræber 
mig på at vi kommer ud hver dag. Også i regn, 
sne og blæst.  

 

 

 

 

  

 

Her bliver muskel led sansen 
brugt. 

 

Mine 
omgivelser: 

 

Jeg bor centralt i Bogense by. Har en dejlig 
have med gynge og sandkasse. Der er både 
græs og fliser børnene kan lege på. 

Jeg har et stort legeværelse, og vi leger også i 
køkkenet, som ligger i forbindelse med 
legeværelset.   

 

 

 

 

 Der findes regnorme og 
bænkebidder 

 

 



 

 

 

 

Særlige 
indsatsområder 
eller viden 

 Jeg gør en stor indsats for at børnene får gode 
relationer til hinanden, og at jeg har gode 
relationer til børnene. 
Jeg gør meget for at styrke børnenes sociale 
kompetencer, da det har stor betydning for 
børnene, når de skal videre i børnehave. 
Jeg har været på 12 ugers efteruddannelse i Fra 
Synsning til viden. Her har jeg tilegnet mig den 
nyeste viden om:  
Personlige ressourcer. 
Anerkendende kommunikation.  
Samspil og relationer. 
Leg med sprog. 
ICDP (de 8 samspils temaer) 
Medarbejderen som deltager i 
forandringsprocesser. 
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk 
arbejde. 
Børns motorisk sansning og bevægelse. 
Børns kompetenceudvikling 0-5 år. 
Dokumentation og evaluering i pædagogisk 
arbejde. 
Arbejde med børnemiljø i dagtilbud. 
Innovation og ideudvikling. Innovation og 
formidling. Kollegial supervision. 
Arbejde med børn i udsatte positioner. Brede 
læringsmål og evaluering af læringsmiljøet. 
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


