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Hejsa ☺ Jeg hedder Bettina Bjerring Nielsen 

Jeg er født i 1965, er gift med Anton, er mor til 3 voksne børn og har 4 børnebørn. Jeg bor et 

dejligt hus med vores hund Oda og med god plads til børnene både inde og ude. 

Jeg blev uddannet pædagog i 1999 og havde inden da arbejdet i flere år som pædagogmedhjælper, så jeg 

har stor erfaring indenfor vuggestue- og børnehaveområdet. 

I dec. 2005 valgte jeg at starte som dagplejer, da jeg synes, det er vigtigt at kunne arbejde med de mindste 

børn i små grupper, hvor der er nærvær, tryghed og mere tid til det enkelte barn. Det er et valg, jeg aldrig 

har fortrudt, og jeg synes, jeg dagligt gør en forskel. Jeg har gennem årene tilegnet mig mere viden gennem 

videreuddannelse og kurser. Mine faglige kvalifikationer består bl.a. af: 

• Pædagogisk uddannelse, 1999 

• Pædagogisk diplom (Modul 1 i børns sprogtilegnelse), 2016 

• ICDP og ICDP vejleder uddannelse (arbejdet med samspilsrelationer), 2014- 2016 

• Kursus i arbejdet med for tidligt fødte børn, 2011 

• Kursus i det 0-3 årige barns sansemotorik og sanseintegration, 2011 

• Kursus i pædagogiske læreplaner samt dokumentation og evaluering, 2006 

• Kursus i innovation og ideudvikling, 2013 

• DGI dagplejer 

Mine kerneværdier i arbejdet er at sikre hvert barns trivsel og læring gennem en tryg hverdag. Vi arbejder 

intensivt med sproglig udvikling gennem månedlige temaer. Jeg lægger stor vægt på at støtte børnene til at 

blive selvhjulpne og selvstændige - ud fra deres alder og individuelle udviklingstrin. 

Jeg synes, det er vigtigt at give børnene en alsidig hverdag med forskellige oplevelser. Det kan være et 

besøg hos en kollega, en tur på legepladsen, en tur i hallen med legegruppen, løb på stier, bakker og i de 

grønne områder, leg hjemme, dialogisk læsning m.m. Vi arbejder med læreplaner og aktionslæring i 

Dagplejen. Skulle I have nogle spørgsmål eller lyst til at komme og se mit hyggelige dagplejehjem, er I 

meget velkomne til at kontakte mig  

☺ Venlig hilsen 

Bettina Nielsen, Teknikvej 9, 4532 Gislinge, mobil: 27676713. mail: betn@holb.dk 
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