
 

 

 

 

 
NATURDAGPLEJE I 

BØRNEHØJDE 
 

Jeg er mild, myndig, omsorgsfuld, nærværende, anerkendende og yderst 

engageret i børnene. Her er struktur, rammer og tryghed. De lærer at tage hensyn 

til hinanden, og løse små konflikter. Børnene har en tryg og forudsigelig base, når 

de er i dagpleje her.  

Jeg skaber et læringsmiljø med plads til barnets individuelle udvikling. Jeg 

benytter babytegn som kommunikationsmiddel fra barnets start. Hver morgen 

har vi `snakke-pakke` og ´vejr-bamse´, som er et kommunikativt redskab til 

udvikling af bland andet sprog, sanser, vente på tur, sanglege og meget mere. 

Læreplantemaer er inkorporeret i aktiviteterne i min dagligdag. 

Forældresamarbejde betyder for mig, at i forældre og jeg fælles skal arbejde med 

barnets udvikling.  Jeg dokumenterer i tabulex-forældreintra. 

En gang om ugen ca., hjælper børnene med madlavning. Maden er varieret, både 

rugbrød og varm mad. Jeg bruger som udgangspunkt økologiske madvarer.  

Jeg startede i dagplejen i januar 2008. Jeg har en videregående uddannelse, som 

jeg har brugt i mange år. I min tid som dagplejer, har jeg været på flere relevante 

kurser.  Jeg har en udeboende søn på 22 år og en børnevenlig hund, han er 10 år, 

hedder Walter og er en border collie. 

På glædeligt gensyn 

Helle 

 

 
 

 

 

 

Spring ud i naturen, 

fald ned i naturen 

 

Her hos mig er vi medlem af 

de Grønne spire, så vi har en 

årskalender som vi udfylder 

med ude og inde aktiviteter.  

Vi går ud kl. 9 hver dag. 

 

Hver 14. dag er vi i 

heldagslegestue med 3 

andre dagplejere og deres 

børn. Det vil sige, at  I 

afleverer og henter i 

legestue den dag. Jeg tager 

bla. på ture til Kløverhaven 

og spejderhytten, hvor vi kan 

være hele dagen. Vi bruger 

skoven, stranden, 

fæstningen, havnen og 

haven – vi er overalt  

 

Vi kommer i Børnehuset 

Lilleskov, som vi har 

brobygning med. Vi tager på 

cykeltur rundt i hele Korsør, 

på en dejlig cykel med plads 

til fire børn.  

 

 

 

 

 

 

HELLE BRUUS 

Havnegade 17A  
4220 Korsør 

Bruus3@slagelse.dk 
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