
Dagplejens Profil
 

Dagplejerens navn og adresse: 

 Mette Møller Svendsen, Bredgade 59, Skamby 

Hvem er jeg? Jeg er født i 1973, er gift med Glenn og 
sammen har vi 3 børn fra ´93 ´95 og ´01. 

Derudover har vi 2 børnebørn, fra ´15 og ´18. 

Jeg har være dagplejer siden 2003, og er 
stadig helt vild med mit job. 

I huset har vi en gammel kat, som er helt sin 
egen og ikke rigtig gider snakke….. 

 

 

 

Mine Værdier: Jeg lægger vægt på at vi kommer ud i naturen 
og får frisk luft imens vi udforsker alt 
omkring os, i al slags vejr. 

Der skal være plads til nysgerrighed og vi skal 
kunne være med alle sammen. 

Børnene skal have en følelse af at blive set og 
hørt og at have en tryg og harmonisk hverdag. 

  

Personlige 
egenskaber: 

Jeg er en glad og smilende person og lægger 
vægt på at både børnene og deres forældre 
føler sig velkomne. 

 



I vil opleve, at 
jeg brænder for: 

Natur, sprog og motorik er vigtige emner for 
mig, og i vil opleve at vi kombinerer det på 
mange forskellige måder….. 

-Natur, vi skal ud hver dag. 

-masser af bevægelse og fordyelse. 

-vi taler om tingene og bruger mange 
forskellige redskaber til at styrke sproget. 

-Desuden er der nul sukker i dagplejen. 

 

 

Mine 
omgivelser: 

Vi har en stor have, med masser af albuerum, 
og små områder hvor vi kan lave forskellige 
ting. Som f.eks. sandkasse, højbede hvor vi 
kan så og høste forskellige grøntsager, gynger 
og en stor græsplæne vi kan tumle på. 

 
 

Særlige 
indsatsområder 
eller viden 

Jeg går meget op i motorik og bevægelse, på 
mange forskellige måder, både yoga og vilde 
tumlelege inde og ude. 
 
Derudover er sprog ét af mine store 
indsatspunkter, og jeg går meget op i at lege 
sproget ind på en naturlig måde. 
 
Meget vil foregå ude, da jeg mener at naturen 
er meget vigtig for børnene, og jeg er også 
certificeret naturdagplejer. ”Grønne Spirer” 

 

 

 

 

 

 


