Jeg hedder Lisa Christensen
og er dagplejer i Ellevang-kvarteret. Jeg flyttede til
Danmark fra Chicago i 1980. Jeg blev ansat som
dagplejer i 1983. Jeg er gift med Keld. Vi har to
drenge, født i 1980 og 1982 som er gift og har
deres egen familie.

En dag i dagpleje:
Børnene kommer indtil ca. kl. 9. Derefter får vi lidt at spise sammen, et stykke frugt og evt.
lidt brød. Vi snakker sammen eller synger lidt  Ca. kl. 9:30-11 går vi tur i området-på legepladser, i Mollerup skov mm. Når vi kan, afhængig af børnenes alder, tager vi på tur til f. eks.
Naturhistoriske museum, Aros, byggelegepladser eller en togtur. Vi spiser frokost ca. kl. 1112. Vi følger Aarhus kommunes kostpolitik. Når børnene vågner, får vi eftermiddagsmad frugt, brød og lignede. I den forbindelser kan vi synge, lege, læse, lave puslespil eller tegne. Vi
slutter tit dagen med en børne CD og lidt dans i stuen indtil forældrene kommer.
Jeg har i tidens løb deltaget i diverse kurser bl.a.: For tidligt født, anerkendende kommunikation, sprog kursus, forældre samarbejde mm.
Jeg arbejder med de 6 læreplanstemaer med særlig fokus på den sproglige udvikling. Her bruger jeg forskellige redskaber som Dialogisk læsning, sproglege, samtale i hverdagen mm. Se
evt. www.sprogpakke.dk
Jeg går i heldagslegestuen en gang om ugen sammen med 2 andre dagplejer og deres børn.
Børnene lærer andre børn og voksne at kende. Vi arbejder meget med krop og bevægelse i
legestuen. Vi har haft et kursus i motorisk udvikling. I den forbindelser er der blevet købt forskellige redskaber – sansegynge, bobles, rullebræt mm., som kan stimulere børnenes sanser
og motorik.
Det er vigtigt for mig at børnene får en tryg og harmoniske hverdag, hvor der er plads til forskelligheder. Der er aldrig to dage, der er ens i dagplejen.  Det er vigtig for mig at møde
børnene, der hvor de er.

