Velkommen til min dagpleje

Tina Clausen Tingleff
Frueløkke 27
6200 Aabenraa
Telefon 21480646

Lidt om mig:
Hvem er jeg så lige og hvad kan jeg tilbyde jer og jeres barn.
Jeg er født i 1972 og gift med Karsten, sammen har vi 2 børn.
Jeg er meget kreativ og elsker at være ude i al slags vejr.
Jeg er oprindelig uddannet blomsterdekoratør, men har arbejdet med børn siden 2008, dels i vuggestue,
børnehave og som kommunal dagplejer
Mit hjem:
Hjemmet er allergi venligt.
Dyr: Ingen
Røg: Hjemmet er røgfrit
I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Førstehjælp til børn
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
”Bedre kvalitet i dagtilbud”
Gymnastikkaravanen
Repetitions kursus i førstehjælp
Dagplejeuddannelsens grundmodul
Inklusion
Almen fødevarehygiejne kursus
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Børnene møder stille og roligt ind, og vi taler om evt. hvad der
er sket siden vi mødtes sidst, f eks. om I har oplevet noget
specielt, og om jeres barn har sovet godt.
Når alle er mødt er der tid til at lege og hygge lidt og lige ”finde
hinanden”.
Om formiddagen går vi oftest ture, i skoven, besøger legepladser,
bibliotek, plejehjem og børnehave. En dag i ugen er vi i lejestuen sammen med andre kollegaer fra området.
Efter dagens oplevelser er det tid til at finde hjem og få noget at
spise, og snakke lidt om det vi har set og oplevet. Når alle er mætte og glade er der tid til en lille middagslur.
Herefter er der tid til lidt leg, vi læser evt. i en bog, leg i haven, eller andre kreative ting.
Hos mig vil jeres barn være i trygge hænder fra han/hun bliver afleveret om morgenen til I henter om
eftermiddagen. Som dagplejer for dit barn, vil mine vigtigste opgaver i det daglige være, at yde omsorg og
tryghed for barnet, lære barnet sociale færdigheder og god kommunikation med andre børn og voksne.
Desuden vil almen læring være en væsentlig del af hverdagen hos mig. Jeg arbejder dagligt ud fra de 6
lærerplaner.

Lidt om kosten:
Maden vil være sund, varieret og bestå af rugbrød med forskelligt pålæg, fisk, ost og nogle gange også varmt
mad til frokost.
Morgenmad hjemmelavet grød med mælk.
Formiddag brød, frugt, vand.
Middag brød, pålæg, varmt mad, mælk.
Eftermiddag frugt, grød, brød, vand.

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
Tina C. Tingleff

