Velkommen til min dagpleje

Tenna Lønne Jensen
Varnæsvej 736, Bovrup
6200 Aabenraa
Telefon 27222256
E-mail: varnaesvej736@gmail.com

Lidt om mig:
Jeg er en årgang 83’er, gift med Jacob. Sammen har vi 2 børn, Jonathan som er født i 2006 og Emmeline som
er født i 2012.
Jeg har været ansat som dagplejer i Aabenraa Kommune siden november 2007 og holder utrolig meget af mit
arbejde.
Jeg er som person omsorgsfuld, pligtopfyldende, glad og lyttende.

Mit hjem:
I mit hjem har vi en dejlig brun labrador, han befinder sig oftest i kælderen i min arbejdstid, er en sjælden
gang imellem ude ved os i haven.
Mit hjem er 100 % røgfrit.
Indenfor har børnene gode legeforhold i gang, køkken og stort lyst legeværelse.
Udenfor har vi en dejlig stor have med rig mulighed for motorisk udfoldelse.

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

“Arbejdet som dagplejer”
“Bedre kvalitet i dagtilbud”
Grundkursus i førstehjælp, samt repetitions kurser i førstehjælp
Inklusion
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
I hverdagen hos mig vægter jeg rummelighed, nærvær og tryghed meget højt. Det er vigtigt, for at have
overskud til at lære sig selv og den store verden at kende og at turde udforske den. Vi stikker altid fingeren i
jorden og mærker efter hvad vi har lyst til hver enkelt dag.
Vi er som regel udenfor hver dag, hvor vi enten nyder udeleg og aktiviteter i vores dejlige have, går på
opdagelse i det fri eller besøger kollegaer.
Hver tirsdag er vi i legestue hele dagen, dvs I skal aflevere og hente i legestuen. Her nyder vi at være
sammen med de andre dagplejere og deres børn. En gang i måneden har vi gymnastik. I sommerperioden
benytter vi ind i mellem “Den gyldne løve”, hvor der både er skov og strand.
Jeg arbejder udfra de pædagogiske læreplaner. Det er dejligt at opleve, hvor meget børn lærer gennem leg.
I min dagpleje tilbyder jeg morgenmad indtil kl 7.30, formiddags- og eftermiddags frugt samt frokost.

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
Tenna Lønne Jensen

