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                              Natur i børnehøjde  
Jeg hedder Sanne, og bor sammen med min familie på en landejendom. I disse landlige omgivelser 

glæder jeg mig til, at vi i fællesskab skal samarbejde om jeres barns trivsel og udvikling. Jeg tager 

hensyn til familiernes forskelligheder, og vægter den dialog højt, hvor vi i fællesskab finder ud af 

hvad netop dit barn har brug for. 

I dagplejen hos mig skal alle børn føle sig holdt af og føle, at de er en del af fællesskabet, så vi hver 

især kan udvikle os og lære nye ting. Jeg er meget opmærksom på det enkelte barn, og hvordan 

jeg bedst kan støtte op omkring dets udvikling. 

Jeg er god til at planlægge og omstille dagen efter barnet og børnegruppens ønsker for leg og 

aktiviteter. Børnene og jeg sætter i fællesskab dagsordenen for dagen. Smil og glæde er en vigtig 

del af min dagligdag, og det skal føles hjemligt at være i min dagpleje. Jeg har egen entre, to 

dagplejeværelser samt gang og toilet i forbindelse med egen bolig. Jeg har store og gode udendørs 

arealer, hvor vi kan følge naturens gang. Jeg er netop nu ved at etablere et udendørs kreativt 

værksted. Jeg er bevidst om at indrette mig inde som ude, så tingene er tilgængelige for børnene.  

                                            

 

Hos mig giver vi hinanden omsorg og kram. Børnene lærer at sige til og fra, og være opmærksom 

på og opfange hinandens signaler. Det gør jeg ved, at hjælpe barnet med at sætte ord på de ting 

der sker i den enkelte situation. Jeg lære børnene turtagning, og hjælper dem med at sætte ord på 

deres følelser. Jeg arbejder med følelsen af fællesskab. Tingene i mit hjem er vores, og vi skal deles 

om det, og give plads til hinanden. Jeg er i øjenhøjde med børnene, og deltager i deres lege. Vi 

udfordrer og udvikler legen sammen.                                  
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Naturen og udelivet er en stor del af hverdagen. Vi sanser, oplever og lærer, og arbejder med 

naturen uanset årstiden. Vi sår og planter, og arbejder med ”fra jord til bord”. Vi kigger på dyr og 

lærer at passe på naturen. Alle børn bliver inddraget på hver deres niveau, så vi får fælles 

oplevelser.  

                                                           

 

Sang, bøger og kreative aktiviteter er også en stor del af dagplejen hos mig, ligesom jeg er glad for 

det store fællesskab med mine kollegaer og andre dagplejebørn. Selvom jeg bor på landet, tager vi 

på tur med barnevogn eller den store cykel, så vi kan mødes og lære at være i et større fællesskab.                                               

Rutiner og genkendelighed er del af det at gå i dagpleje, og barnet skal føle sig tryg og i gode 

hænder hos mig. Jeg vægter de faste rutiner, og har faste ritualer ved spisesituationen, 

toiletbesøg/pottetræning samt ved aflevering og afhentning. 

 

Jeg glæder mig til at møde Jer, og I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til 

min profil eller til dagligdagen i dagplejen her på gården.    

 

                                                                                                                             

 


