
 

 

 

 

 

Velkommen til min dagpleje 

• Jeg hedder Camilla K. Søndergaard 
• Jeg har været dagplejer siden 2019  

• Jeg bor sammen med min mand Morten og vores 2 døtre Celina og Melanie 

• Jeg har en hund og 2 kaniner 
 
En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’ byder på  
en stille, rolig og hyggelig start på dagen, hvor der er tid til morgenmad og ro.  

 

Jeg har den mission, at få børn mere udendørs, da jeg er stor tilhænger af Vitamin N – NATUREN. Vi bor lige 

op af skoven. Vi leger og lærer udendørs og er generelt bare ude hver dag i alt slags vejr. For at fremme 

børns læring igennem leg og natur, pjasker vi i vandpytter i regnen, bygger huler i skoven, kælker i sneen, 

leder efter dyrene i skoven og generelt snakker om naturen og dyrene samt bruger vores sanser i naturen.  

I hjemmet har vi en have med en stor sandkasse og legehus. Vi har kaniner og økologisk køkkenhave i 

børnehøjde. 

Vi laver også en masse kreativt, både med ting fra naturen, genbrugsting, og de kreative sysler, der hører de 

forskellige årstider og højtider til. Jeg er tidligere gymnastik instruktør med kursus indenfor børn og 

bevægelse, som jeg gør til en naturlig del af hverdagen ved at stille madrasser, tunneller, bolde og andre 

motoriske redskaber og legetøj til rådighed indendørs, og finder naturlige redskaber i skoven.  

Derudover praktiserer jeg mindfulness i naturen, meditation og børneyoga, for at give børnene en naturlig 

pause i hverdagen, hvor der er plads til at komme ned i gear, lære at mærke kroppen, sin vejrtrækning og 

bare være nærværende sammen.   

Vi spiser varieret, god og sund mad. Der er hver dag et bredt udvalg af frugt, grønt og groft. Oftest er der 

rugbrød til frokost, men indimellem vil der være et varmt måltid. Børnene er med til at dække bord, lave 

mad, smøre maden og andre alderssvarende aktiviteter omkring maden. Når vi spiser, snakker vi om maden 

og opmuntrer hinanden til at smage nye ting.  

Jeg tager billeder af vores oplevelser, så vi kan snakke om det når vi kommer hjem og som dokumentation til 

forældrene så I kan se, hvad barnet laver og snakke med barnet herom. Jeg laver læringshistorier ud fra 

nogle af vores oplevelser.  

 

 



 

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper 
 

• Pædagogisk assistent uddannelse 

• Førstehjælp 

• ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik 

• TTT – Tegn til tale 

• Krop og bevægelse 

 

 

 

 
Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i legestuelokalerne i Børnehuset i Sindal  
 

 

 

 

 


