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Hej 
 
Jeg hedder Camilla Vedby Mejlkjær. Jeg er født i 1982 og bor i Gislinge i vores hyggelige lille hus, sammen med vores 
3 børn, født i henholdsvis 2002, 2005 og 2014. 
 
Da det kan være svært at vise på skrift, hvordan man er som person, vil jeg her beskrive mig som en meget varm, 
omsorgsfuld, livsglad og kreativ person. 
 
Jeg er uddannet i butik, men da mit hjerte ligger hos børnene, så er det her, jeg vil bruge min tid. 
Ud over at være butiksuddannet, så har jeg været dagplejer før, da vores mellemste var lille. Derudover har jeg 
arbejdet i en SFO og i et børnegæstehus. 
 
Gennem 17 år har jeg været en aktiv gymnast og træner, hvor jeg har været med til at træne de helt små børn og 
haft de store til gymnastik også. 
 
Når jeg beskriver mig selv som kreativ person, betyder det, at jeg elsker at være kreativ, f.eks. ved at designe og sy 
tøj samt male kunstmalerier. Jeg elsker at kunne videregive en masse kreative tiltag til jeres børn gennem en 
hverdag hos mig. 
 
I naturen er der en masse ting, man kan bruge til at udfolde sig kreativt. Som et eksempel kan vi male sten om til 
sjove dyr, finde blade, vi kan tørre og lave til halskæder, eller finde en masse blomster og lave blomsterkranse. 
Da børn er forskellige, vil der selvfølgelig blive taget hensyn til dette, og legene ville blive tilpasset den enkelte, så 
alle kan være med. 
 
Da jeg sætter stor pris på, at man får bevæget sig hver dag, går vi en masse ture, leger en masse i haven og 
selvfølgelig går vi på opdagelse i naturen. Her laver vi motoriske lege, som jeg har med mig fra min tid som træner. 
 
Jeg håber, ovenstående giver et godt billede af 
mig og af, hvorledes en typisk dag hos mig kan se 
ud. 

 
Hvis I gerne ville vide mere, så skal I være så 
hjerteligt velkomne til at kigge forbi sammen med 
jeres skønne barn/børn. Dog vil jeg bede om, I lige 
ringer eller mailer med henblik på at lave en 
aftale, så det passer ind i dagens program 
 
 
De kærligste hilsner - Camilla. 
 
 
 
Camilla Vedby Mejlkjær, Byvej 51, 4532 Gislinge 

Mobil 22 80 74 93, mail: camme@holb.dk  
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