Velkommen til min dagpleje

Tina Jakobsen
Padborgvej 119
6340 Kruså
Telefon 40501433

Lidt om mig:
Mit navn er Tina, jeg er årgang 1978, og jeg er dagplejer i Kruså. Jeg bor i eget hus, sammen
med min mand Kim, og vores 4 børn. Min mand arbejder som tømrer, og alle børn går i skole.
Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2007.

Mit hjem:
Dyr: Vi har en lille malteser hund. Den er allergi venlig, da den ikke fælder.
Røg: Vores hjem er 100 % røgfri.

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

dagplejens grunduddannelse 2008

•

førstehjælp 2008

•

pædagogisk lærerplan 2009

•

bedre kvalitet i dagtilbud 2008

•

repetation førstehjælp 2010

•

førstehjælp (de kære barn) 2014

•

inklusion af børn i dagtilbud 2014

•

pædagogiske lærerplaner 2014/2015

•

de grønne spirer ambassadør 2015

•

didaktik i dagplejen 2016

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger meget stor vægt på det nære, genkendelige og rolige miljø i hverdagen. Mine dage
er derfor altid baseret på min børneflok (alder). Den afhænger altid af børnenes humør, og
sovebehov.
Vi starter altid dagen med et lille måltid ca. kl 8.30, når vi er ved at være samlet alle sammen.
Derefter er det meget forskelligt hvad vi laver. Vi leger bla. inde, ude, er kreative, synger,
danser, læser, går tur og cykler på vores dejlige christiania cykel som vi deler i gruppen.
Ca. kl 11.00 er der så tid til middagsmaden, hvor vi alle sidder samlet om et bord, og spiser.
Børnene bliver så puslet, og så er det tid til middagslur.
Når de alle er friske igen er det atter tid til et lille måltid frugt og brød.
De måltider jeg serverer for børnene er sund, varieret, og tager udgangspunkt i Aabenraa
kommunes kostpolitik. Det er sådan lidt om min hverdag i grove træk.
Vi bruger også skoven meget. Og skal der ske noget lidt "vildere" holder vi meget af at cykle
på biblioteket i Padborg. Derudover er vi selvfølgelig også en del af legestue gruppen i Kruså,
hvor vi mødes med mine kollegaer hver onsdag. Der har børnene mulighed for at lære de
andre børn og voksne at kende, og det har de stor glæde af, når de skal i gæstepleje.
I 2015 fik jeg det grønne flag fra de grønne spirer. Det betyder at vi derfor bestræber os på at
komme ud hver dag. Det har stor betydning i børn- og voksnes- almene trivsel at komme ud i
den friske luft hver dag. Vi fordyber os i naturen og årstidernes skift.
Jeg arbejder tæt sammen med mine legestue kollegaer, hvor vi bruger vores lokale spejder
hytte rigtig meget. Der har vi mange projekter med bål mad, som ungerne nyder helt vildt
meget.

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 undre jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje
Tina Jakobsen

