Velkommen til min dagpleje

Lone Jensen
Felsted Nygade 14
6200 Aabenraa
Telefon 61266494

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 1969 og har tre børn. Andreas født i 93, bor i Århus. Mette født i 94 bor i egen lejlighed i
Aabenraa. Sofie født i 98 og bor hjemme.
Jeg har været dagplejer i Ribe kommune i 4 år 1997 - 2001 og i januar 2004 blev jeg ansat som dagplejer ved
Aabenraa kommune. Før dette har jeg arbejdet som medhjælper i tre forskellige børnehaver.
I min fritid løber jeg, er i fitness og spiller fodbold ligesom jeg er hjælpe træner i fodbold for de små i alderen
4 – 6 år.
Som person er jeg smilende, udadvendt og omsorgsfuld.

Mit hjem:
Dyr: En kat.
Røg: Røgfrit.
Garderobe , legeværelse og hyggekrog i køkken, samt stor lukket have med legehus, gyngestativer,
sandkasse, rutsjebaner, bordbænkesæt og vippedyr samt flisebelagt terrasse hvor børnene kan bruge diverse
køretøjer.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkursus for kommunalt ansatte dagplejere.
Indvandrer- og flygtningebørn i daginstitution og dagplejeBørns leg.
Børn og natur.
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud.
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde.
Førstehjælpskursus, som løbende opdateres, senest i 2013.
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO.
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet.
Anderkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser.
Certificeret Natur dagplejer

Hverdagen hos mig:
Det er vigtigt for mig at jeres barn bliver modtaget med smil og åbne arme, at I som forældre er trygge ved at
aflevere jeres barn, det giver den bedste start på dagen.
Jeg lægger stor vægt på at hvert enkelt barn bliver set og hørt, at møde barnet der hvor det er, tage
udgangspunkt i dette og på denne måde tilgodese det enkelte barns behov.
Det er vigtigt børnene er i et trygt og omsorgsfuldt miljø, her udvikler de sig nemlig allerbedst.
Ligeledes er det vigtigt med et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn, de små snakke i hverdagen
vægter jeg højt, så I som forældre altid ved, hvad der sker omkring jeres barn.
Det er vigtigt, at jeres barn bliver selvhjulpen, hvorfor dette også er noget jeg arbejder med.
Vi er til gymnastik i hallen, en gang om ugen er vi i heldagslegestue, udflugter, besøg i børnehaven og på
biblioteket. Udover dette arbejder jeg med de 6 læreplaner og tilrettelægger aktiviteter ud fra disse og
fordyber os i små projekter.
Jeg er naturdagplejer ”med det grønne flag” hvilket betyder at vi som udgangspunkt er ude hver dag og laver
diverse aktiviteter hvor naturen er i fokus. Vi er kreative, maler, tegner, m.m, altid på børnenes niveau og
præmisser. Vi synger, her bruger jeg en sang kuffert eller mine sangkort. Vi er meget ude, her er der højt til
loftet og børnene kan få brugt kroppen på en anden måde end når vi er indenfor.

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne
imellem.
Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Lone Jensen

