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Jeg hedder Anne-Mette Nielsen; men jeg bliver kaldt Mette. Jeg er født i 1962 og har to piger med min mand Kurt; 

Karina, der er født i 1983, og Kamilla, der er født i 1987, samt 4 dejlige børnebørn. Jeg er meget glad for mit arbejde 

som dagplejer, som jeg har haft siden 1986, hvor der kommer en masse dejlige børn og forældre i hjemmet. Jeg har 

mange søskendebørn.  

Vi bor i et dejligt hus med garage, overdækket terrasse og en børnevenlig have med en græsbakke, rutsjebane, 

sansegynge, køretøjer, sandkasse m.m. Haven bruger vi meget, da vi så vidt muligt er ude hver dag. Her har jeg 

særligt fokus på krop og bevægelse. Vi dyrker ligeledes udelivet, når vi går på tur til Kirkebakken, til åen, hvor vi kan 

fiske, se på ænder, snegle m.m. Her har vi gode muligheder for at studere naturen i fællesskab.  

Indenfor har jeg indrettet et legeværelse, gang og køkken, hvor vi læser, synger, danser, hopper, laver perler, tegner 

– alt sammen aktiviteter, der er gode for børnenes fin- og grovmotoriske samt sproglige udvikling. 

Jeg har følgende kurser: 

• DGI (Idræt, leg og bevægelse) 

• ICDP kursus om samspils relationer 

• Leg med sprog 

• Læreplaner  

• Førstehjælp – både generelt samt specielt til små børn 

• Innovation og ideudvikling 

• Grundkursus i børns behov og udvikling samt det daglige praktiske og pædagogiske arbejde 

• Suppleringskursus i motorik og sprog 

Jeg går i legestue én gang om ugen, hvor vi har forskellige aktiviteter. Vi går også på besøg hos vores kolleger, hvor vi 

laver forskellige aktiviteter, så børnene lærer os og vores hjem at kende, hvis de skal i gæstepleje. Vi lægger stor 

vægt på, at det skal være trygt og genkendeligt for børnene. 

Jeg lægger endvidere vægt på en stille og rolig dag, hvor tryghed, nærvær og anerkendelse er i centrum. Jeg er 

omsorgsfuld, tålmodig, har stor empati og god til at læse det enkelte barns behov. Derud over har jeg et godt 

samarbejde med kollegaer, børnehaver, ledelse samt dagplejeforældre. 

Kærlig hilsen 

Anne-Mette Nielsen, Holmager 2, Svinninge. Mobil: 2444 8662, mail: anmen@holb.dk 
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