
Dagplejens Profil
 

Dagplejerens navn og adresse:  Hanne Østergaard Buhl, Løvsangervænget 16, 5400 Bogense 

Hvem er jeg? Jeg er født i 1961 

Gift med Hans Henrik, siden 1985 

Sammen har vi tre børn: Helene fra 1986 – 
Heine fra 1989 og Henrik fra 1992 

Og indtil videre har vi 6 børnebørn. 

Jeg har været kommunal dagplejer siden 1987. 

  

Mine værdier: Dagen planlægges så vidt muligt, efter børnenes 
behov, den enkelte dag. 

Jeg lægger vægt på sund og nærende kost. 

Jeg kommer ud og modtager mine forældre og 
børn, på en positiv måde, når de kommer i 
dagplejen. 

Jeg prioriterer god kommunikation og åben 
dialog med forældre og børn. 

   

Personlige 
egenskaber: 

Jeg er en imødekommende, tålmodig og åben 
person. 

Jeg skaber gode og trygge rammer for børnene, 
samtidig med, jeg viser dem vejen i forskellige 
situationer, f.eks. når vi vasker hænder - spiser 
– tager tøj af og på - toiletbesøg osv. 

Jeg lægger stor vægt på, at børnene lærer at 
behandle hinanden ordentlig og fungere socialt 
via sprog. 

Mit arbejde som dagplejer, bringer stor glæde i 
min hverdag. 

 

 



I vil opleve, at jeg 
brænder for: 

At nye børn og forældre oplever en blød start i 
fraværet fra hinanden. 

Børnene har en god og tryg hverdag. 

God dialog med forældrene. 

At naturen bruges til at styrke børnenes 
motorik - sanser og sproglig udvikling. 

At give plads til det enkelte barns personlige 
udvikling. 

 

 

Mine omgivelser: Vi bor i et hus ud til grønne områder med 
stisystemer, tæt på skov og to legepladser. Vi 
nyder at bruge naturen omkring os, og er ude 
hver dag. 

Vi går og cykler rundt. 

Vi har et dejligt stort legeværelse samt 
udendørs legeplads og overdækning til 
barnevogne. 

  

Særlige 
indsatsområder 
eller viden 

Vi taler meget om farver, og 
hvor maden vi spiser, 
kommer fra: 
f.eks. Makrel er en fisk, 
Mælk kommer fra koen. 
 
Vi dufter til tingene. 
Smager surt og sødt, 
mærker varmt og koldt. 
 
Vi synger meget og styrker læringen 
gennem leg. 
 
Jeg lærer børnene ”at kunne selv” hvilket 
giver dem et godt selvværd. 
 
Jeg har gennem årene løbende deltaget i 
diverse kurser, og har senest i 2019 
afsluttet og gennemført den nye 
dagplejeuddannelse - DPU 

 

 



 
           

 


