
Velkommen til mit hjem 
 

Mit navn er Senay Nielsen og jeg er født i 1971. Jeg bor på Vejsgårdparken 48 i Vemmelev med 
min mand Michael og min datter Nilay (1998). 
 
Jeg har været dagplejer siden 2009 og nyder hver dag med de små. At være med til at give dem 
en god og lærende hverdag, at følge og støtte op om deres udvikling og skabe et trygt og hjemligt 
børnemiljø. 

     
Det er vigtigt for mig: 
 

• Give børnene omsorg og nærvær. 
 

• Tage hensyn til det enkelte barns behov, samtidig med at jeg udfordrer hvert enkelt barn på 
deres individuelle niveau, at jeg er anerkendende og ikke begrænser børnene. 
 

• Have et åbent, tillidsfuldt og ærligt samarbejde med jer forældre, og kunne snakke om stort 
og småt, der kan have betydning for jeres børns udvikling. 
 

• Hvis I som forældre er i tvivl om noget eller der er noget, som I undrer jer over spørger mig 
om pågældende. 

 
Hverdagen hos mig: 
 

• Vi mødes med de andre dagplejere, så børnene bliver trygge også i større grupper, og lærer de 
andre voksne og børn at kende.  
 

• Vi er som regel ude hver dag, vi bruger de lokale naturområder, som skov, legepladser ol. Der 
kan vi lære om naturen, stimulerer og udfordre motoriske færdigheder og meget mere. 
 

• Når vi er hjemme læser vi bøger, synger, leger, tegner/maler, lytter til musik og danser.  
Jeg går meget op i at lære børnene om danske traditioner omkring højtiderne.  

 
Måltiderne er en vigtig del af hverdagen her i dagplejen,  
hvor jeg serverer sund og varieret kost, vi bager meget   
og her får børnene lov at være med så godt de kan.  
Børnene lærer også hvor maden kommer fra og hvad er  
sundt.  
 
Kurser:      

• Førstehjælp                                                                          
• Grundkursus om børns behov og udvikling   
• Læreplaner 
• Det gode læringsmiljø i dagplejen 

• Netværksgruppen “det kreative univers” 
 
 

Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde. 
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