Dagplejen Syddjurs Kommune
Fakta:
Elin Høegh Bloch

Adresse: Skovbakken 33

Født: 1966

Tlf.: 28595268

Dagplejer
i
Ryomgård

Dyr: Ingen
Røg: ikke ryger
Erfaring: 1998

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Elin og er gift med Anders. Vi har 3 voksne børn, Nicolai,
Nanna og Frederik. Vi bor i et dejligt stort lyst paracelhus nær skoven,
hvor vi ofte tager på eventyr.
En forældre har givet mig følgende ord med på vejen:
Engageret, god til at aktivere børnene, omsorgsfuld, energisk, stort
overskud, altid glad og i godt humør, skønt hjem med en meget dejlig og
deltagende familie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Værdier
Jeg lægger vægt på at
skabe tryghed og omsorg for
børnene. Jeg møder hver
enkelt barn, hvor det er.

Kompetencer:

Fokusområde:
Motorik, natur og
sprog

En dag i dagplejen

•
•
•

Grundkursus
8 ugers kursus
Kvalitet og samarbejde
i dagplejen
Aktionslæring
Børns leg
Anerkendende
pædagogik
For tidligt fødte børn
Bevægelse, idræt og
kropsbevisthed
Førstehjælp med
opfølgning hver 3. år
ICDP
Sang og bevægelse
med Ditte Johnsen

Der er mulighed for morgenmad. Vi leger, læser en bog eller
andre ting til vi skal have formiddagsmad ca. kl. 8.30.
Formiddagen bruger vi tit i haven eller går en tur i skoven, synger,
hører musik, hopper, slår kolbøtter, laver kreative aktiviteter. Vi må
besøge børnehaverne om tirsdagen, hvor vi kan hilse på gamle
dagplejebørn og hvor de store børn kan lære legepladsen at
kende og hilse på de voksne. Omkring kl. 11.00 spiser vi frokost, og
alt efter vejret, kan det foregå inde eller ude. Som regel er det
rugbrød med pålæg og grønt. Derefter er der tid til middagslur i
barnevognen. Efter endt middagssøvn spiser vi eftermiddagsmad
og der er fri leg inde eller ude til børene bliver hentet.
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Legestuen
Vi er i legestue en gang om ugen
enten onsdag eller torsdag, hvor vi
er sammen med andre dagplejere.
Vi går hjemmefra ca. kl. 7.00 eller
som det lige passer med, at
børnene kommer.
I legestuen laver vi forskellige
aktiviteter. Det kan være leg, male,
sang og musik og mange andre
ting.
Traditionens tro holder vi fastelavn
og juletræsfest.
Legestuen ligger i det gamle
posthus:
Nordre Ringvej 7 B, 8550 Ryomgård

Barnets legelov
Kost
Børene får en sund og
varieret kost, jeg bager
boller og engang
imellem også rugbrød.
Der serveres økologisk
mælk til morgenmad og
frokost. Til de andre
måltider er der vand til
maden. Til mellem
måltiderne er der boller
og frugt.
Til frokost kan der være
rugbrød, grønt eller en
lun ret. Ved festlige
lejligheder kan vi få kage
og saftevand.

At lege det er min natur
så du må ikke blive sur
hvis nu jeg ikke hører dig
når jeg er midt i vigtig leg
Min krop skal leges med hver dag
for ellers bli´r min hjerne svag
den skal løbe, hoppe, kravle, gå og
kysses, krammes, kildes på
Den skal falde tit og lande blødt
Smage skidt og smage sødt

den skal pille, mærke, bide, flå
og finde ting at male blå
Men den skal også have fred
og bare kunne ligge ned
så, mor og far, forstå mig ret
Giv tid så jeg kan lege lidt…
Af Anne Lindhard

Praktiske oplysninger
Jeg har en kurv, så barnet kan have sine ting
liggende hos mig.
I skal medbringe følgende ting.
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Bleer og engangsvaskeklude/
vådservietter
Undertøj, bluser, bukser og strømper
Hjemmesko
Regntøj og gummistøvler
Sutter, sovedyr eller lignende.
Sommer
Solcreme (Barnet skal være smurt ind
hjemmefra, jeg smører ind senere på
dagen)
Solhat
Vinter
Flyverdragt
Vinterstøvler
Hue
Vanter
Trøje
I er velkommen til at lade barnevognen
stå fast hos mig,
den står i en lun garage

Forældresamarbejde
Jeg vægter et godt samarbejde med jer
forældre, ved at være åben og ærlig og ved, at
vise hinanden gensidig respekt.
Vi holder en grillaften, hvor forældre og børn kan
lære hinanden at kende.
Det er rart at have kendskab til dagplejen inden,
at barnet skal starte, så I er velkommen til at
komme på besøg, skriv en sms eller ring til mig.

Åbningstider:
Man.-tors.: kl. 6.15 – 16.00
Fre.: kl. 6.15 – 15.15
De nævnte tider er vejledende
og kan evt. ændres.

Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.

HUSK
Der skal være lidt tid til gensidig
information ved både aflevering
og afhentning, så vi sammen kan
give dit barn den bedste dag
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