
Dagplejens Profil
 

Dagplejerens navn og adresse: 

Lone Elling Kjær 

Toftekær 47 

5471 Søndersø  

Telefon:: 26748716 

Hvem er jeg? Jeg er født i 1979. Jeg bor sammen med min 
mand Bo, som er far til vores tre fælles børn 
Stevie (1999), Melanie og Micklas (2004).  

Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper 
og- assistent. Senest uddannet socialrådgiver 
og har arbejdet inden for dette fag indtil nu.  

Jeg er tilhænger af, en livsstil fyldt med 
familiære, sociale og kulturelle oplevelser, 
som giver mig mulighed for at udvikle mig 
personligt som såvel kompetencemæssigt. 

Jeg er imødekommende, åben, smilende og 
med humoristisk sans - men jeg nyder også  
stilhed og mit eget selskab i min fritid. 

 

Mine Værdier: De personlige værdier som skaber 
motivation, overskud og glæde i mit liv, er 
nærvær, kærlighed og anerkendelse. 

Jeg vægter, at alle mennesker er lige, - uanset 
livsvilkår herunder opvækstbetingelser, 
status og kultur.  

En vigtig værdi i mit arbejde som dagplejer er 
derfor at se det enkelte barn/familie som en 
helhed, og derved understøtte til progression 
ud fra det enkelte barns individuelle 
forskelligheder og behov. 

Jeg anser forældresamarbejdet som 
grundlæggende for de bedste betingelser for 
barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
Jeg vægter derfor en god dialog og åbenhed, 

 



med gensidig anerkendelse og med respekt 
for hinanden. 

Personlige 
egenskaber: 

På det personlige plan, er jeg kreativ både i 
tanke og handling. 

Jeg fordyber mig ofte i ting, som kan være 
komplekse og finder dette interessant.  

Som person er jeg tydelig, rolig og 
anerkendende i min kommunikation og 
fremstår som en god rollemodel og 
omsorgsperson. 

 

 

 

I vil opleve, at 
jeg brænder for: 

At alle børn skal have lige muligheder for den 
bedste opvækst, hvor det støttes og der 
samarbejdes frem mod et selvstændigt liv.  

Mit primære mål i arbejdet med dagplejebørn 
er, at give omsorg, nærvær og tryghed i 
hjemlige omgivelser, hvor børne kan føle sig 
godt tilpas, - så der er ‘ro til at gro’  

Jeg skaber læring igennem aktiviteter og 
materialer udviklet ud fra børnene interesser 
og individuelle udviklingstrin. 

Jeg understøtter børnenes egen lege, hvor der 
gives plads til fordybelse og nysgerrighed.  

Jeg giver børnene tryghed og nærvær, som er 
grundlaget for udvikling mod at kunne 
‘handle og lære’ som selvstændige individer.  

 

 



Jeg understøtter alle børn, så de har mulighed 
for at blive set, hør og forestået uanset 
forudsætninger. Dertil at oplevelsen af, at 
tilhøre det fællesskab der er i og uden for 
dagplejen. 

Jeg er en god rollemodel og værner om den 
gode stemning ved læring og skaber gode 
rammer for børnene med fokus på at skabe 
udviklende læringsmiljøer, såvel inde som 
ude.  

Jeg støtter det enkelte barn i at skabe 
sammenhæng i overgang fra hjem til dagpleje 
og fra dagpleje til børnehave.  

Mine 
omgivelser: 

Vi bor i et etplanshus i vænge med adgang til 
stisystemer. I nærheden er der legepladser, 
grønne områder med lille skov og en lille sø.  

Vi har en hund, Schumi (Bishon Frisé 
allergivenlig race), som er en del af vores 
familie. Han er opvokset i omgivelserne med 
mange børn og voksne ind og ud af vores 
hjem. Han opholder sig ikke i nærheden af 
børnene i dagtimerne, men er i huset når jeg 
har fri.  

Hverdagen hos mig:  

Dagene kan være meget forskellige, men 
stadig med genkendelighed og med faste 
rutiner.  

Mit hjem er indrettet så der er plads til leg og 
samvær. Jeg har stue, køkken og gangarealer, 
hvor der er plads til leg og kreative 
udfoldelser.  

Vores have er lukket, så børnene har 
mulighed for at udfolde sig i trygge rammer.  

Jeg prioriterer hver dag, at vi kommer ud og 
får en masse frisk luft, og får sansestimulering 
og motoriske udfordringer.  

 



I børnenes entre kan I se opslag 
omhandlende, hvad vi løbende vil arbejde 
med.  

 

Til måltiderne serveres sund og nærende mad 
jævnfør Dagplejes kostpolitik i Nordfyns 
kommune. 

Vi spiser: 

Formiddagsmad ca. 8.30-9.30 
brød/frugt/grøntsager og vand. 

Middagsmad mellem kl. 11-12 Brød/varm 
mad/frugt/grønt og mælk.  

Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30 Brød/frugt og 
vand. 

Vi bestræber os på at spise udenfor, når vejret 
tillader det.  

Særlige 
indsatsområder 
eller viden 

 Min datter Stevie er født 3 mdr. for tidligt 
(præmatur), hvilket har medvirket, at der 
igennem hendes opvækst har været særlige 
opmærksomhedspunkter for at understøtte 
hendes udvikling.  

Melanie og Micklas er tveæggede tvillinger, to 
individuelle køn født sammen dag. Det er 
særligt at følge deres individuelle udvikling, 
som forsat er forskellige grundet køn.  

Igennem min seneste uddannelse som 
socialrådgiver har jeg tilegnet mig viden om 
børns udvikling og gennemført valgmodul 
omhandlende børn- og unge i udsatte 
positioner. Jeg har skrevet bachelor opgave 
omhandlende børn og unge. Jeg besidder den 
grundliggende teoretiske viden for en god 
opvækst, og det falder mig naturligt at 
omsætte teori til praksis.  

 

 

 

 

 



 


