I DAGPLEJE HOS BETH
NÅR MAN GÅR I DAGPLEJE HOS MIG, FÅR MAN EN
DEJLIG DAG, MED MASSER AF PÆDAGOGISKE
UDFORDRINGER. MAN BLIVER MØDT AF ET GLAD
GODMORGEN OG EN ÅBEN FAVN KLAR TIL ET
KRAM.

Jeg hedder Evy Beth Birk, og bliver kaldt
Beth.
Jeg er 54 år og bor i Trillegården, i et dejligt gårdhavehus på 125 kvadratmeter. Dagplejen er en
integreret del af mit hjem, da jeg godt kan lide at børnene er omkring mig også når jeg skal være i
køkkenet for at forberede maden. Det giver børnene og mig tryghed hele tiden at kunne se og høre
hinanden.
Jeg har et stort udeareal lige uden for min hoveddør, med sandkasse og sansegynge. Den er perfekt til
scooterrace, løbecykler, eller bare at ligge på fliserne og tegne med kridt, og om vinteren bygger vi
snemænd eller hule i gården. ”Min” gård, er ofte samlingspunktet når vi ses med de andre dagplejere og
deres børn. Vi går i heldagslegestue hver fredag i Bamsebo på Høgevej sammen med 3 andre dagplejere.
(se legestueprofil på hjemmesiden)
Jeg har været dagplejer siden d. 2. januar 1987, det lyder som frygtligt mange år, men jeg
er stadig lige så glad, for det at arbejde med børn, som da jeg startede for snart 29 år
siden.
Jeg bor sammen med min mand Per. Sammen har vi 2 voksne børn, en datter Kia 29 år og en søn Mik 24
år som begge er flyttet hjemmefra. Vi har også et tidligere dagplejebarn i pleje på 10 år,
4 døgn hver anden uge.

Jeg har krop og bevægelse som indsatsområde, et af de 6 læreplanstemaer i Århus kommune
Hvilket jeg gør ved at sætte fokus på:
Indendørs: Bruge musik, danse, lave gymnastik, sætte fokus på højre/venstre, For/bag/oppe/nede.
Udendørs: Bruge legepladser, bakker til at rulle/trille på, sten til at balancere på, lade dem gå på line på
en streg eller en planke, bruge gadekridt til at tegne hoppemand el. cirkler som man skal gå/hoppe i, køre
om kap på scootere/løbecykler.

Praktiske oplysninger:
Mit hjem er røg og dyre frit.
Jeg passer fast 4 børn og kan modtage reservebørn.
Kosten følges i forhold til Aarhus kommunes kostplan
Jeg har igennem alle årene udviklet min kompetence
via kurser, og vil til stadighed gøre det.
Min arbejdstid er 48 timer om ugen fordelt på
følgende tider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6.45 – 16.30
6.45 – 16.30
6.45 – 16.30
6.45 – 16.15
6.45 – 16.00

