
 
 

 

I vores dagligdag, planlægges aktiviteter så 
alle børn får udbytte af det. Jeg tager altid 

udgangspunkt i børnenes individuelle 
udviklingsniveau, så alle børn får 

succesoplevelser og anerkendes for det de 
mestre, og derved mod på mere læring. 

 
Vores dag er meget struktureret, og i disse 
rutiner er der meget læring, f.eks lærer vi 

selv at tage tøj/sko af og på. Selv at vaske 
hænder og dække bord, når vi skal spise. I 
min Naturdagpleje er vi helst ude i naturen, 

hver dag, i skoven, på stranden eller i 
haven. Naturen er en gave til børn, 

motorikken stimuleres og udvikles, der er 
udfordringer til alle 0-2-årige. Vi lærer 

mange ting om natur og dyr, når vi gir os 
tid til at undre os, over det vi møder på 

vores vej, i naturen. 
 

Vi øver os i sociale spilleregler, øver os i at 
skabe gode relationer. Så vi kan begå os, 
når vi er i heldagslegestuen, på besøg i 

børnehaven. 
 

Jeg hedder Jonna Lynge 
Nielsen (årgang 1968).  
Jeg bor på Søskæret 10. 
 Jeg har været ansat som 
dagplejer siden 2006. 
Jeg er gift med Keld, og 
sammen har vi to voksne 
døtre, hvor af kun den 
yngste endnu bor 
hjemme. Her bor også to 
katte og en hund 

Jeg er tilknyttet 
netværksgruppen: 
Rummelighed og 
Inklusion. Her får jeg ny 
viden om 0-2 årige og 
udveksler erfaringer med 
kollegaer i Slagelse 
Dagpleje. Derudover er 
jeg med i et lokalt Natur-
netværk: De Grønne 
Spirer, sammen med syv 
andre dagplejere 

Jeg bor nær skov og 
strand. Jeg går i 
heldagslegestue hver 
anden uge sammen 
med 2-3 andre 
kollegaer. Derudover 
går vi på besøg i 
Troldebo, så børnene 
bliver introduceret til 
institutionslivet.   
 Vi besøger Plejehjem-
met, synger og leger 
med de ældre borgere. 
 

I fællesskab kan vi give 
jeres barn en tryg 
hverdag i dagplejen. 
Det gør vi ved, at være 
nysgerrige på hinanden  
og ved at vise hinanden 
tillid og respekt. 
 

VELKOMMEN TIL JONNAS NATURDAGPLEJE 


