Velkommen i Dagplejen hos Anneli Eltong

Børn leger på klatrestativ

Velkommen til min dagpleje
Barndommen er ikke en konkurrence om hvor hurtigt et barn kan gå, tale og tælle.
Barndommen er til at lege, lære og udvikle sig i det tempo, som er rigtig for det
enkelte barn.
Lidt om mig og mit hjem:
Jeg kom til verden i 1970 og har boet i Hvidovre siden 1991. Jeg er gift og har 2 børn
fra 1996 og 1999. Den yngste bor hjemme. Jeg har også en kat, som er sammen med
børnene til hverdag.
Jeg startede som dagplejer i 1996 og har passet begge mine egne børn i dagplejen.
Jeg er uddannet kontorassistent, men har i flere år før jeg fik børn arbejdet i
forretning. Fordi jeg fandt ud af at jeg var bedre til at have med mennesker at gøre i
min hverdag.
Jeg bor i hus med have.
Ude er der gynger, sandkasse, klatrestativ og plads til at løbe.
Inde har jeg indrettet legeværelse med et læse hjørne og alt i børnehøjde.
Derudover er der mulighed for leg i køkken alrum på ca. 30 m2.
Børnene har mulighed for både at sove ude og ind hos mig.

Mit fokus:
Motorisk udvikling ude og inde.
Sange og bøger.
Varieret sund kost.
Omsorg og ro.
Kurser/ uddannelse:
Grundkursus for dagplejere 1997
Førstehjælpskursus hvert 2. År senest
Elementær brandbekæmpelse 2006
Kommunikation 2008
Leg med sprog 2008
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2011
Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 2011
Almen fødevarehygiejne 2011
Sammen om barnet 2019
Ernæring til småbørn 2020
Læreplanskursus.
Sprogtrappeuddannelse.
Hverdagen hos mig:
Dagene hos mig er i høj grad bestemt af børnenes “dags form” hvis børnene ikke har
lyst til en bestemt aktivitet den dag, så gør vi det bare i morgen.
Mit arbejde tager udgangspunkt i dagplejens læreplan og de 6 læreplanstemaer.
Min hverdag bygger på gentagelser og rutiner, som gør det trygt og forudsigeligt for
børnegruppen.
Der er altid liv i huset og haven, og alt fra strukturerede aktiviteter til
ustrukturerede aktiviteter.
Det gode måltid:
Primært rugbrød med pålæg, men det kan også være varmt mad et par gange om ugen.
Børnene deltager aktivt omkring måltidet og er med til, at dækkebord og hælder selv
mælk op af små kander når de er klar til det.
Jeg har stor interesse for madlavning og lejlighedsvis deltager børnene også i
madlavning.
De store børn kommer med ønsker om, hvad de kunne tænke sig at spise og fik kan

sammen gå ud og handle, så de kan se, hvad der skal til for at fremstille f.eks. Boller i
karry.
Jeg følger fødevarestyrelsens retningslinjer om kost til småbørn og vi spiser 75%
økologi.
Forældresamarbejde:
Hos mig er vi sammen om barnet, så vi sammen finder frem til det bedste for jeres
barn.
Så fortæl mig gerne lidt om morgen når I kommer om jeres morgen, hvis der er
været noget særligt.
På samme måde vil jeg fortæller om de gode oplevelser fra dagen hos mig, og jeg
lægger foto op på aula, så I kan se på billeder sammen med jeres barn.

På glædeligt gensyn
/ Anneli

Børn skærer æbler i små stykker

