Velkommen til min dagpleje

Tina Christiansen
Kastanievej 5
6230 Rødekro

Lidt om mig:
Jeg er gift med Thomas, og vi har sammen to drenge Jacob og Jonas.
Jeg blev uddannet pædagog i sommeren 2001, hvorefter jeg arbejdede i nogle enkelte år i en SFO i Gråsten.
Samtidig med arbejdede jeg som handicaphjælper i Aabenraa.
Da jeg fik mit første barn Jacob, fik jeg et ønske om, at kunne passe mit eget barn. Derfor søgte jeg
dagplejejobbet, da det bød sig i september 2004. Jeg fik jobbet og har siden haft glæden ved, at passe jeres
små guldklumper og mine egne medens de var små.

Mit hjem:
Røg: Røgfrit
Dyr: Hjemmet er dyrefrit

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

Grundkursus
1. Hjælp hver tredje år
Børn og natur
Læreplaner
Inklusion
Erfarne dagplejer
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
I min hverdag lægger jeg vægt på, at dit barn er tryg ved at være hos mig i dagplejen, og at dit barn bliver
set og hørt.
Jeg lægger vægt på tid og ro i dit barns hverdag, hvor det kan lege og fordybe sig. Lære af dets erfaringer i
forhold til sig selv og de andre børn i gruppen.
Jeg arbejder efter de 6 læreplanstemaer.
Mit udgangspunkt for mit arbejde med dit barn er naturen og kroppen. Naturen, hvor vi bruger nærmiljøet
med de muligheder der byder sig. Fx. besøge køerne på marken, leg på den store skrænt, mærke årstiden
eller en gåtur i skoven. Dit barn får stimuleret alle dets sanser og lærer at begå sig i naturen.
Kroppen, hvor jeg fokuserer på, at dit barn får kendskab til kroppen og dens muligheder gennem sang, leg og
bevægelse. Hermed ønsker jeg, at dit barn finder roen til at koncentrere sig og lære nye udfordrende ting,
som interesserer dit barn. Fx. leg med sproget eller lave kreative ting. Jeg tænker over, hvad vi putter i
munden. Derfor bages der jævnligt sundt bagværk og en gang i mellem også varm mad. Hermed giver jeg dit
barn en læring i køkkenet, og hvad vi putter i opskriften for et nærende måltid.
Jeg ser mig selv, som en rollemodel, der observerer, er nærværende og støttende i dit barns udvikling. Jeg
viser dit barn vejen i dagplejen, så det bliver klar til børnehaven.

Vi er pt. 8 dagplejere i min gruppe, som jeg mødes med i legestuen, hallen og div. arrangementer. Så som
Fastelavn, Indianer dag, Sangens dag i Rise Kirke, Bedsteforældredag, julehygge og hvad vi ellers kan finde
på. Vi mødes som gruppe, så dit barn får set de forskellige dagplejere og børn i gruppen. Genkendelighed tror
jeg hjælper med til, at gøre dit barn mere tryg, når barnet skal i gæstepleje hos en kollega. Samtidigt med
det, så lærer dit barn også at begå sig i en større gruppe, med henblik på dens videre rejse i børnehaven.

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 Christiansen

