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Velkommen til naturdagplejen hos Susanne Birch 

 
Jeg er født på Tuse Næs i 1962, er uddannet advokatsekretær og har været 
dagplejer siden 2001, er gift med Niels. Vi har 4 voksne børn, Thomas, Louise, 
Lotte og Tobias. 
Jeg bor på et lille landsted, med 6 tdr. skov/have, hvor der er masser af dyr. I 
haven har jeg en hønsegård med 12 høns samt katte, legehus og stor sandkasse.  
 
Mine interesser er: Min dejlige have med masser af blomster og frugttræer, sport, rejser, håndarbejde, at være 
sammen med min store familie. 
 
Min kerneydelse er at give børnene en tryg, kærlig og nærværende dag med masser af leg, læring og oplevelser i 
naturen, hvor vi er det meste af dagen i vores egen skov, med masser af muligheder for at kravle, hoppe, bygge 
huler, finde pinde, småkryb, fjer fra fasaner og andre fugle, fodre rådyr m.v. Jeg er medlem af de grønne spirer og 
lægger stor værdi i, at børnene oplever glæden ved naturen og alle dens muligheder. 
 
Jeg har fokus på, at børnene udfordres og stimuleres motorisk hver dag, både ved at lave forskellige bevægelseslege, 
men først og fremmest som en integreret del af hverdagen, hvor bevægelse, selvhjulpenhed og opmærksomhed på 
at give børnene mange forskellige sanseindtryk og motoriske udfordringer er noget, jeg vægter højt. 
Hos mig er børnene en naturlig del af hjemmet, og de er med i daglige gøremål, inddrages i madlavning, 
borddækning og oprydning, fodring af dyr og havearbejde. Børnene er med til at plante og så urter, grønsager og 
blomster i haven og drivhuset. Frugt og grønt smager dejligt, når man selv har været med til at så og passe det. 
Dermed oplever de at tage del i det almindelig liv, hvor man alt efter evne og lyst kan hjælpe til med daglige gøremål 
og føle sig som en betydningsfuld del af fællesskabet.  
Vi synger meget både ude og inde, på vores gåtur i troldeskoven, hvor vi skal synge meget højt, så troldene kan høre 
det. Når vi en gang imellem er inde, har jeg det dejligste legerum med masser af muligheder. Der er mange små 
læringsrum til fordybelse og leg, ligesom der er mulighed for at hoppe, danse og bage boller til en senere 
hyggestund.  
 
Jeg er DGI uddannet i leg/bevægelse, ligesom jeg har været på Marte Meo og ICDP Kursus. Disse to kurser handler 
om at tilbyde et anerkende og bekræftende samspil til børnene. Vi i Dagplejen er løbende på kursus i pædagogiske 
læreplaner, ligesom vi er på kursus i aktionslæring, som især egner sig til arbejdet med den gode hverdagspraksis, og 
alle de situationer, hvor den pædagogiske kerneydelse er i spil. For det er netop den daglige pædagogiske praksis, 
som aktionslæring kan rykke. Aktionslæring fungerer bedst i forhold til den praksis og de ting, vi gør hver eneste dag, 
i samspillet med måltider, ta' tøj af/på, leg i skov m.v.  
Jeg glæder mig meget til at kommende dagplejebørn med forældre kommer på besøg. Vi ses.  
 
Susanne Birch, Udbyvej 13, Tuse Næs, 4300 Holbæk. Mobil 23968474, mail sbirc@holb.dk  
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