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Velkommen hos naturdagplejer Jane Zaremba Jørgensen  

Jeg er født i 1964 og har to børn fra hhv. 1991 og 1995, der begge er flyttet 
hjemmefra. Jeg har været dagplejer siden april 1996 og er oprindeligt uddannet 
farmakonom. Desuden har jeg to katte, der både er ude og inde.  

Jeg bor i eget hus med stor have ud til åbne marker. Der er rigeligt med plads til, at 
børnene kan udfolde sig og få brugt deres kroppe. Haven er delt op med et aflukket 
område med sandkasse, legetøj og køretøjer. Der er både græsplæne og et stykke 
med fliser til at køre med forskellige køretøjer. Desuden et drivhus, hvor vi kan smutte i tørvejr, hvis der kommer en 
lille regnbyge, eller vi lige skal se, hvordan det går med tomater, agurker m.m.  
I resten af haven går vi på opdagelse næsten dagligt og finder snegle, bær, frugt og grøntsager. Eller vi går tur på 
marken og finder pinde og store muldvarpeskud. Og måske ser vi en fasan eller et rådyr...!! Jeg er medlem af de 
grønne spirer og har herigennem fået inspiration og viden til at anvende naturen som læringsrum for børnene. 

Vi er meget ude og spiser ude fra forår til efterår. Maden er sund og nærende, men med plads til hygge ved særlige 
lejligheder. Noget er økologisk og en stor del af frugt og grønt er fra egen have og drivhus. Børnene er med til at så, 
vande og høste. Det er spændende at se, hvordan tomater, agurker, ærter, gulerødder m.m. vokser og til sidst kan 
høstes og spises... uhmmm. 

Inde i huset er der et legeværelse med legetøj og desuden et stort køkken/alrum med plads til at lege, tumle på 
madras, bygge, læse, synge og gå med dukke- og legevogne. Vi synger hele dagen, både ude og inde, hvor vi lige 
bliver inspireret.  

For mig er det vigtigt at se og anerkende det enkelte barn samt sørge for tryghed og omsorg til alle. Når man er i 
trygge rammer, er der god grobund for læring. 
Desuden bruger jeg meget tid på at gøre børnene selvhjulpne og sociale. Det er dejligt at få hjælp, men også at 
hjælpe andre, der så bliver glade. Det giver selvværd. 

Jeg har førstehjælpskursus specielt rettet mod små børn.  
Jeg er DGI-uddannet i læring gennem idræt og leg og har kursus læring i bevægelse. 
Jeg arbejder med Marte Meo og ICDP, som er to metoder rettet mod at skabe et udviklende samspil for børnene. 

Jeg bruger dialogisk læsning meget. Det er en 
højtlæsningsmetode, hvor børnene inddrages som fortællere af 
historien. 
Jeg arbejder med aktionslæring og læreplaner for at sikre, at vi 
skaber de bedst mulige udviklingsrammer for jeres børn. Se evt. 
hjemmeside for nærmere information. 
Desuden arbejder jeg med ”sprogkasketten”, som jeg og andre 
dagplejere har været med til at udvikle sammen med vores 
sprogvejleder. Sprogkasketten indebærer bl.a., at vi hver måned 
får en masse materiale om et bestemt emne - f.eks. vores mad – 
hvor vi så arbejder videre med børnenes sprogudvikling, bygget 
op omkring materialet. 

I er altid velkomne til at ringe, hvis i har spørgsmål – eller ønsker 
at aftale tid for et besøg. Jeg håber vi ses.  
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