Evas dagpleje
Adresse:
Ridebanevej 1 Græsted
Tlf.: 21 72 09 49
Mail:ecoro@gribskov.dk
Åbningstider: Mandag 6.30-16.15 tirsdag 6.30-16.30 onsdag 6.30-16.15
torsdag 6.30-16.30 fredag 6.30-15.00
Jeg er født i 1971, været dagplejer side 1995.
Jeg er gift med Lars, vi har sammen to voksne børn.
Vi bor i hus, med have. mit hjem er allergivenligt, da vi ingen dyr har. Vores
hjem er et ikke ryger hjem, også uden for mine åbningstider.
Jeg følger Gribskovs kost politik, i alle mine måltider til børnene, men tager
hensyn til specielle behov, hos det enkelte barn.
Jeg værdsætter, et godt og gensidigt samarbejde med forældrene. For at
forældrene kan følge sit barn i dagligdagen, laver jeg bla. digital dagbog, over
mail, med hverdags glimt.
Jeg er i en gruppe ud af 4 dagplejere. Vi har et tæt samarbejde, hvor vi bla. går
ture, tager på udflugter og besøger hinanden. En gang om ugen er vi sammen i
legestue.
Jeg har et tæt samarbejde med institutionerne i Græsted, hvor vi bla. går på
besøg, og laver forskellige aktiviteter, sammen med de andre børn.
Lige som i institutionerne arbejder vi med læreplaner, der er 6 temaer i alt, hvor
vi kører hvert tema over en periode. Vi afslutter gerne et tema med en
fernisering, for forældrene.
Sammen med mine kollegaer er vi ved at blive DGI certificeret som afsluttes
foråret 2016. Vi vil i vores hverdag få mere idræt, leg og bevægelse ind hos
børnene.

Kursus og temaer:

1996: Grundkursus for ansatte dagplejere
1999: Børns udtryksformer 0-5 år
2001: Børns kompetenceudvikling 0-5 år
2002: Børns leg
2003: Smitteveje i dagplejen
2005: Arbejdet med risikobørn og unge
2006: Børn og natur
2006: Nyere psykologisk viden om 0-3 år
2008: Forældre i dagplejen
2008: Leg med sproget
2008: Arbejdet med for tidligt fødte børn
2010: Børn og natur
2012: Dokumentation og evaluering
2013: Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
2013: opfølgende førstehjælp
2014: Arbejdet med for tidligt fødte børn
Opfølgende førstehjælp kommer vi på hver 3 år.

Af foredrag, har jeg for nylig været på:

Særlige sensitive børn
Baby tegn

Hvis I ønsker at besøge dagplejen, skal I kontakte vores dagplejekonsulent Stine
Lindberg på 72496796.

