Eva Lange Ellinge
Padborgvej 35, Bov
6330 Padborg

Lidt om mig

I 2015 og 2016 blev jeg certificeret naturdagplejer – Grønne
Spirer.
Jeg er årgang 1972, gift med Simon og har to piger fra årgang
2000. Jeg er udlært kok og kostvejleder og 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 læring 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 med repetition hvert 2. år
Inkluderende pædagogiske miljøer
Grønne Spirer – Friluftsrådet
VækstModellen – ”Vejen til den gode samtale”.
Frontløberkursus: Motorik og bevægelse med Rend & Hop
Tumling yoga
Vi lærer sprog
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg arbejder med den lovbestemte Styrkede pædagogiske læreplan og de seks læreplanstemaer:
Alsidig personlig udvikling – Social udvikling – Kommunikation og sprog – krop, sanser og
bevægelse – Natur, udeliv og science – Kultur, æstetik og fællesskab. Jeg har fokus på det
enkelte barns og børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Indenfor leger vi i mit legeværelse, gang, stue og køkken, og jeg pusler børnene på mit
badeværelse. Vi laver forskellige aktiviteter, når vi er inde. Vi synger og har rim og remser så
godt som hver dag. Vi laver yoga, motorik, læser bøger, er kreative, laver puslespil, og hvad vi
ellers finder på.
Vi er ude så meget som muligt, jeg har en stor have med legehus, gynger, sandkasse og
rutsjebane. Vi leger meget i haven. Ellers går vi en tur på stien eller cykler en tur med ladcyklen.
Onsdag er vi i legestuen, som er ved svømmehallen. Her er vi dagplejere fra Bov samlet. Når vi er
i legestuen, er vi der hele dagen. I er velkomne til at aflevere og henter jeres barn i legestuen. Vi
synger, leger og laver kreative ting. Her lærer børnene de andre dagplejere og deres børn at
kende og lærer at være i et større socialt fællesskab.
Vi spiser:
Frugt/grønt samt brød og vand ca. kl. 8.30.
Rugbrød/grøntsager og øko-mælk ca. kl. 11.00.
Frugt/grønt samt brød og vand ca. kl. 14.30

Forældresamarbejde
For at få et godt samarbejde omkring jeres barn, er den daglige dialog vigtig.
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle, hvis der er særlige forhold omkring jeres barn, som jeg skal vide og tage hensyn til. Det
kan være allergi, spise, sovevaner eller andet.
Der er altid tid og rum til en god snak hos mig.

På gensyn i min dagpleje
- Eva

