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Jeg hedder Dorte Hemmingsen og er født i 1967. Jeg bor i Svinninge i et parcelhus 

sammen med min mand Thomas. Thomas arbejde på Svinninge Beton. Vi har 2 børn 

- Stephanie fra 1997, som bor i Hørve, og Oliver fra 1998, som bor her i Svinninge. 

Jeg er en glad og omsorgsfuld person, som har masser af godt humør. I min fritid går 

jeg i fitnesscenter og om sommeren kører jeg på racercykel. 

Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2006 og er utroligt glad for mit job. 

Jeg brænder for at give børnene en hverdag med masser af tryghed/nærvær og masser af gode oplevelser, de kan 

tage sig med videre i livet. 

Når vi er inde, bliver der danset, sunget, malet og mange andre ting.  

Vi bruger dog meget tid udenfor på at gå på sneglejagt, lege i sandkasse, køre på motorcykel og gå på Kirkebakken 

for at øve motorik. Desuden tage vi på småture i nærområdet, hvor vi med udgangspunkt i de ting, vi møder på 

vejen, får talt om rigtigt mange ting. 

Jeg brænder meget for at styrke børnenes læring gennem motorik og bevægelse, glæde og selvhjulpenhed. 

En gang om ugen er vi i heldagslegestue i Børnehuset Solsikken (Gislinge), hvor vi er sammen med 2 andre 

dagplejere og deres børn. Legestuen danner ramme for mange forskellige aktiviteter. 

Jeg har følgende in- og eksterne kurser: 

• DGI (idræt, leg og bevægelse)  

• ICDP - om samspils relationer  

• Sprogkasketten  

• Læreplaner  

• Innovation og ideudvikling  

• Førstehjælp, specielt til små børn  

• Sanseintegration og relationer, rytmik, sang og bevægelse for de 1 til 5 årige børn. 

• Børneyoga  

Skulle I have spørgsmål eller lyst til at komme og besøge mig, er I velkomne at kontakte mig telefonisk eller pr. mail. 

Dorte Hemmingsen, Ådalen 6, i Svinninge. Mobil: 2465 8875, mail: dohem@holb.dk 
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