Velkommen til min dagpleje

Eva Lange Ellinge
Padborgvej 35. Bov
6330 Padborg
22974879

Lidt om mig:
I 2015 blev jeg certificeret naturdagplejer.
Jeg er årgang 1972, gift med Simon og har to piger fra årgang 0. Jeg er udlært kok og kostvejleder.
Har været dagplejer siden april 2007.
Jeg har altid været glad for børn. Jeg synes det er spændende at se og være med til at præge deres
indlæring og udvikling. Jeg trives som dagplejer, det er nyt og spændende hver dag.
Mine værdier: OMSORG – TRYGHED – TID – NÆRVÆR.

Mit hjem:
Dyr: Ingen.
Røg: Røgfrit.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus som dagplejer.
Pædagogiske læreplanskurser.
Førstehjælpskurser.
Inkluderende pædagogiske miljøer.
Grønne Spirer.
Vækst Modellen - Vejen til den gode samtale.
Frontløberkursus: Motorik og bevægelse.

Hverdagen hos mig:
I dagplejen arbejder vi med pædagogiske læreplaner. Der er 6 temaer. Jeg tager billeder af
børnene, som fortæller og dokumenterer tiden i dagplejen.
Dagen kan byde på mange ting f.eks: Sansekassen, b- kassen, bage, male, læse bøger, rim og
remser kun fantasien sætter grænser. Sang og musik fylder meget i vores hjerter, børnene har
deres egen sangbog. Vi kan også lave en motorikbane af vores bobles. Vi er ude og få frisk luft
hver dag.
Naturen udforskes på mange måder, måske en tur i skoven, jernbanestien, min legeplads eller vi
tager en tur om og siger hej til hestene.
Tirsdag mødes vi i hallen på Lyreskovskolen. Her er fokus på motorik og bevægelse.
Børnene elsker det , masser af plads og højt til loftet.
Sagsnr.: 13/10625
Løbenr.: 78863-13

Onsdage er vi i legestuen med to andre dagplejere. Der køres efter en plan. Vi synger, leger og
laver forskellige aktiviteter. Vi arbejder ofte i temaer, som udstilles på Bov bibliotek.
Fra april til oktober er vi i legestuen i naturen. Da mødes vi og udforsker naturen.

I 2017 og 2018 er vi med projekt Rend og hop.

Vi spiser: frugt/brød og vand ca. kl. 8.30.
Rugbrød/grøntsager og øko-mælk ca. kl. 11.00.
Frugt/brød og vand ca. kl. 14.30.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Eva

