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Jeg hedder Lisalotte Vrangager
Jeg har været dagplejer siden 1995
Jeg bor sammen med Bruno
Jeg har havehøns

En god dag i min dagpleje, hvor børnene kommer ’BEDST FRA START’
Jeg vægter en stille og rolig start på dagen, hvor alle føler sig trygge og velkommen. Det er også vigtigt med
en god dialog med forældrene vedrørende barnets start på dagen og barnets trivsel i almindelighed.
Jeg prioriterer i min dagpleje at gøre børnene selvhjulpne. Dette gør jeg ved at lade dem øve sig i af- og
påklædning, borddækning, kravle selv op og ned af højstole og puslepladen i forhold til deres udviklingstrin.
I min have har vi høns. Børnene bliver fortrolige med dyrene og lærer at respektere dem. Vi fodrer og samler
æg ind til vores frokost. Børnene hjælper med at pille æg og se, at de kan tillaves på forskellige måder. Vi
bager en gang imellem, så lærer vi at ting føles forskellige. Vi smager på forskellige ting bl.a. kogte grønsager.
Vi har også bærbusker og æbletræer, når bær og frugt er modne inddrager jeg gerne børnene i at samle
frugten ind, hvor de bliver vasket og skrællet, og derefter koges der grød.
Vi er meget ude og bruger nærområder til at fordybe os fx ved at kigge på edderkopper, se fugle bade i
fuglebadet, som vi skifter, når det behøves. Vi bruger haven, spiller bold, leger gemmeleg. Sandkassen kan
også bruges til at gå på line, bruger sansegyngen. Vi er nysgerrige på mange ting, og der skal mærkes på
næsten alt. Der snakkes om alt lige fra fugle på himmelen og myrer på jorden.
Jeg vægter de sproglige kompetencer bl.a. andet ved at læse mange bøger, og vi synger sange fra
sangkufferten. Jeg bruger dokumentationen, hvor vi snakker, om det vi ser og kommer i en god dialog med
forældrene.
I forbindelse med årstider, højtider laver vi kreative ting bl.a. fastelavnstønde, påskeæg osv.
Vi besøger Nordsøcentret, Funpark. Vi deltager også i musikalsk legestue i Emmersbæk kirke.
Børnene vil møde en hverdag fyldt med udeaktiviteter, rutiner, nærvær og tryghed.

Jeg har deltaget i følgende kurser, netværk, studiegrupper
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Førstehjælp
Grundlæggende dagplejepædagogik
De pædagogiske læreplaner
ICDP – Relations- og ressourceorienteret pædagogik
Kostkursus
Kollegavejledning
Samarbejdsrelationer
Samarbejde med forældre og kolleger

Jeg går i pædagogisk heldagslegestue i Børnehuset Emmersbæk.

