Velkommen
til min dagpleje
Eva Lange Ellinge
Padborgvej 35, Bov
6330 Padborg

Lidt om mig
I 2015 og 2016 blev jeg certificeret naturdagplejer –
Grønne Spirer.
I 2022 blev jeg certificeret DGI Dagplejer.
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
DGI Dagplejer

Hverdagen hos mig
I min hverdag vægter jeg faste genkendelige rutiner og rummelighed højt.
Der skal være ro til at gro, tid til fordybelse i trygge rammer.
Jeg har fokus på det enkelte barn, god trivsel er grundsten for læring og udvikling.
Fællesskab, hygge, sjov og glæde er vigtigt for at skabe en god dag i et godt læringsmiljø.
Sang, rim og remser er en vigtigt del i vores hverdag.

Som naturdagplejer, er vi ude hver dag.
I naturen er det højt til loftet og masser af plads.
Børnene får stimuleret alle deres sanser, når de mærker
kulden om vinteren og varme fra en solstråle om sommeren,
den ru stamme på træet og duftene i skoven.
De får fornemmelse af maden ”fra jord til bord” og
vi laver mad over bål.
På min ladcykel kommer vi rundt i naturen.
Jeg har fokus på natur og udeliv kombineret med masser
af muligheder for motoriske udfoldelse og sanse stimulation.
Sanserne og motorikken bliver stimuleret optimalt i det variere
miljø, som kun naturen formår at skabe.
Som DGI Dagplejer, arbejder jeg med at skabe balance mellem
Udfordring, fællesskab og sundhed.
Idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af vores hverdag
og skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling
og læring i motiverende miljøer.

BEGEJSTREDE BØRN BØVLER BEDST.
Vi bruger meget energi hver dag, så vi spiser en sund
og varierende kost.
Formiddag: Frugt, brød og vand.
Middag: Rugbrød, grøntsager og økologisk mælk.
Frugt: Frugt, brød og vand.

Hverdagen hos mig

Besøger de andre dagplejer og deres børn, så
børnene lære at indgå i et større fællesskab, og få
venskaber, som de kan bruge, når de skal i
gæstedagpleje.
Jeg arbejder med den lovbestemte styrkede
pædagogiske læreplan. På min tavle, kan I læse hvad vi arbejder med og har særlig fokus på samt
hvad vi har været optaget af i løbet af dagen.
Legestue: Se vores profil fra dagplejen i syd.

Forældresamarbejde

Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle hvis der er specielle forhold omkring barnet 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.

På gensyn i min dagpleje
- Eva Ellinge

