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Opdagelser i naturen
Stort set hver uge er vi i skoven, korte eller lange ture, 
afhængig af vind, vejr og ikke mindst børnegruppen. 
I sommerhalvåret er vi et par gange på heldagsture i skoven. 
En hel dag hvor børnene udforsker, leger og fordyber sig i 
det de nu finder interessant. De store sover til middag i det 
medbragte telt, og de små i cykelvognen. Børnene afhentes 
så om eftermiddagen på “vores sted” i skoven af forældrene.
Sund og varieret kost er en af mine store interesser. Nye 
madopskrifter afprøves jævnligt både til børn og voksne, 
og jeg bager stort set alle vore brødprodukter. I urtehaven 
henter vi en del af det grønne tilbehør, men også vore mange 
forskellige frugttræer og bærbuske er et hit . Så vidt det er 
muligt deltager børnene i både madlavning og bagning.
Vores have er stor og giver plads til fri leg og udfordringer til 
alle alderstrin. Vagn omsætter med stor tålmodighed mine 
ide’er til legeredskaber og områder til børnene.

Aktiviteter inde
Inde i stuehuset er der god plads til både stille og vilde ak-
tiveteter. Jeg holder rigtig meget af at læse højt. Vi er kreative 
med papir, saks, lim, og maling. Sang, bevægelse og dans 
hører til hverdagen, og i dansen glemmer jeg heldigvis alt 
om min alder. Eller vi hiver alle – og vi har mange – puder 
og madrasser frem til udfordrende lege. Alle børn får hos 

mig en næsten daglig let introduktion i klas-
sisk musik, ofte medens vi spiser frokost. 

Udflugter mm
På ladcyklen, nu med el, kommer vi hurtigt 
“ud at se”. Måske besøger vi en kollega, 
mini-dyrehaven eller en nærliggende land-
mand der er aktiv på marken. – En gang om 
ugen er vi i heldagslegestue med kollegaer. 
Også her er der tid til fordybelse, og ikke 
mindst lære at være social i en større flok. 
Jeg har som regel planlagt aktiveteter til den 
kommende dag, men dette kan hurtigt ændres 
eller tilpasses børnegruppen. Glade børn er jo 
så spontane, og måske opstår der en helt ny ide’ 
vi skal afprøve.

Mine mål er: 
 ӱ give børnene kærlighed, tryghed og nærvær. 
 ӱ børnene udfordres fin-og grovmotorisk.
 ӱ se muligheder i stedet for begrænsninger. 
 ӱ udvikle et godt forældresamarbejde     
med gensidig tillid

Personlige oplysninger  
Jeg er gift med Vagn, og vi bor på en nedlagt landejendom 
lidt uden for Jels få hundrede meter fra skoven. Sammen 
har vi to voksne sønner, hvoraf den ene har beriget os med 
to skønne børnebørn. Jeg har været dagplejer siden 2008, og 
har gennem årene nydt at deltage på alle de kurser kommu-
nen har udbudt. 
– Ny viden og inspiration giver altid ny energi. I hverdagen 
inddrager jeg de pædagogiske læreplaner, og herfra vægter 
jeg især udelivet højt. Jeg elsker alt der har med naturen at 
gøre,og forsøger at videregive min viden så meget det er 
muligt til børnene. 
Til husstanden hører tre hunde og to katte. Hundene op-
holder sig ude,eller i et andet rum end børnene i dagtim-
erne. – Efter aftale med forældrene, får børnene selvfølgelig 
mulighed for at nusse dem lidt. Kattene er aldrig inde i 
huset, men besøger os dagligt i haven.


