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Nærvær og omsorg 
 

Jeg hedder Bettina og har været dagplejer siden 2003.  Jeg bor i et parcelhus med min familie. Jeg stiller et stort og lyst 

værelse til rådighed, men bruger helt naturligt en stor del af mit hjem.  

 

Et godt forældresamarbejde er vejen til at give mig den bedste forståelse for dit barn. Jeg spørger ind til, hvordan I gør 

derhjemme og dette bygger en bro for dit barn. Det er så vigtigt at kunne tale med om oplevelser og rutiner. Det 

skaber tryghed og forståelse for dit barn.  Jeg vejleder jer som forældre, ud fra min meget brede erfaring. 

Jeg vægter derfor forældre samarbejdet højt og informerer hver dag om dit barns dag hos mig. Kommunikation os 

imellem er vigtig for dit barns trivsel hos mig. Kom og sig de små ting, i stedet for at blive bekymret. 

 

Jeg brænder for at kunne gøre en forskel i små børns liv og mener dagplejen er rigtig god til at rumme forskelligheder 

hos små børn. 

Her er kun en primær voksen, en lille børnegruppe, genkendelighed, samt nærvær og rolige forhold.  

 

Jeg er meget anerkendende over for børnene. Jeg sætter ord på alt, og det er med til at udvikle dit barns sprog og give 

følelsen af selvværd. Jeg arbejder hver dag rigtig meget med sproget, så børnene kan gøre sig forståelige. 

Alle børn får hos mig mulighed for at udforske sig selv og derigennem får de ny viden, der udvikler deres færdigheder. 

Det er forudsætningen for god trivsel og for at kunne lære nye ting. Og på den måde udvikler dit barn sig bedst muligt.  

 

Jeg er meget opmærksom på børns forskellige behov og møder dem som de er. Alle børn skal have følelsen af at være 

holdt af og føle at de hører til fællesskabet. Jeg er altid i øjenhøjde og klar til at lytte til dit barn. 

Jeg guider børnene og følger det de har brug for. Jeg skaber hver dag et miljø der indeholder omsorg, tryghed, 

nærvær, god trivsel og tid til fordybelse. Jeg er som rollemodel den der går foran og sætter ting i gang. Eller jeg går 

ved siden af – følger børnene på vej og lader dem udforske og selv finde på.  

 

Jeg gør meget for at det føles hjemligt og hyggeligt hos mig. Jeg mener at noget af det vigtigste er, at dit barn kommer 

glad ind ad døren, at det kan lide at komme i dagpleje. Det får smilet frem hos mig. 

Knus og kram er kendetegnet hos mig. Jeg lærer børnene at sige til og fra og respektere hinanden.  

Jeg hjælper dem til at forstå hinandens behov og lader børnene sætte ord på deres iagttagelser og følelser. 

Et godt fællesskab hos mig er, når vi har det rart sammen, kan grine sammen og give plads til hinanden.    

 

Jeg er god til at have hjemmedage hvor vi læser bøger, danser, tumler, klæder os ud og har fokus på legen i samspillet 

med hinanden. 

Jeg prioriterer det også højt, at komme ud blandt andre børn, så de bliver rustet til at indgå i større forsamlinger.   

Legen er vigtig, for her lærer dit barn at knytte venskaber og tage sociale hensyn. På den måde lærer dit barn de 

sociale spilleregler.  
De fysiske rammer er i min dagpleje indrettet, så de bedst muliggør trivsel og læring for børnene. 

 

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer. Ved spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte mig.  

                                     

 

mailto:Betep@slagelse.dk

