Velkommen til min dagpleje

Tove Heide-Jørgensen
Øster Hessel 29
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Telefon 4068 4038

Lidt om mig:
-

Årgang 1972
Uddannet pædagog i 2002
Arbejdede i en børnehave i 2 år og dernæst i fritidshjem for autister i 2 år
Startede som dagplejer i 2006
Gift med Per. Vi har 4 dejlige børn (Årgang 1998,2000,2005,2008)

Mit hjem:
-

Dyr: Vi har en dejlig hund, der hedder Bulder
Røg: Hjemmet er røgfrit og ingen rygere bor her
Vores hus er på 177 m2. Børnene har god plads at udfolde sig på.
Børnevenlig have med sandkasse, rutchebane og en god tumlebakke.

I mine år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:
-

Grundkursus som dagplejer
Kursus i læreplaner
Førstehjælpskursus
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
For at børnene får en god start på dagen, er der tid til aflevering af hvert enkelt barn, og til at få sagt
ordentligt farvel og på gensyn til hinanden. Jeg hører gerne, om Jeres barn har
sovet godt, spist morgenmad og om andre relevante ting, der berører
barnet. Herved har jeg større forudsætning for at sætte mig ind i,
hvordan barnet har det.
I køkkenet spiser vi, bager boller, klipper, tegner, laver puslespil, leger
med legesager, kører scooterræs, læser bøger og holder
morgenrundkreds.
I stuen hygger vi og tumler på motorikpuderne, gynger i den store gynge, hopper på trampolin, kører
scooterræs mv. Klaveret giver musikalske oplevelser og inspirerer til sang og musik hos børnene.
Endvidere kører vi ture i min Sorte Jernhest – En stor ladcykel. Herved kommer vi vidt omkring i nærområdet.

Mine værdier danner grundlag for hverdagen, bl.a. med
-

Primært at anerkende barnet for det barnet er, og sekundært for det barnet kan.
At høre og se hvert enkelt barn. Jeg er i øjenhøjde med børnene.
At tage udgangspunkt i børnenes behov for leg og samvær. De inddrages i beslutninger på deres
niveau.. Herved opnås succesoplevelser for børnene. Deres selvværd styrkes.
At vi snakker ordentligt sammen. At grine og pjatte sammen er dejligt.
At føre anerkendende pædagogik, hvor barnet ses og høres og anerkendes.
At hjælpe børnene til at vise omsorg for hinanden og opbygge venskaber.
At knus, kram og berøring indgår som en vigtig og naturlig del i hverdagen.

Jeg er opmærksom på børnenes alsidige udvikling med baggrund i pædagogiske læreplaner, hvor der bl.a.
skabes fokus på barnets personlige udvikling, de sociale kompetencer, sproget, krop og bevægelse, naturen
mv.
Vi spiser
-

Morgenmad ca. kl. 0630-0715 – Havregryn mv.
Formiddagsmad ca. kl. 0900-0930 – En bolle, knækbrød mv.
Frokost ca. kl. 1045-1130 – Brød, mælk mv.
Eftermiddagsmad ca. kl. 1430-1500 – Frugt, boller mv.

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
Tove Heide-Jørgensen ☺

