Velkommen til min dagpleje

Tine Mørk-Jensen
Højtoften 13 Felsted
6200 Aabenraa
Telefon 20727281

Lidt om mig:
Jeg er født i 1965, og har været ansat som kommunal dagplejer siden 1997. Jeg har to drenge, Jonas som er
udeboende og Thomas som bor på Gråsten landbrugsskole og er hjemme i weekenden. Jeg er en humoristisk,
positiv og åben person. Jeg bor sammen med min forlovede Otto, der også har to drenge som er udeboende.
Jeg er blevet naturdagplejer i 2015, ved de grønne spire.
Jeg er kontaktperson for Felsted gruppen .

Mit hjem:
Dyr: Har ingen Husdyr
Røg: Mit hjem er røgfrit
Indenfor hvor vi leger/opholder os, er i bryggers, køkken/alrum, legeværelse og gang.
Udenfor har jeg en legeplads med græs og fliser, gynge, sandkasse, legehus, ruchebane og masser af
køretøjer/ legetøj.

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

Grundkursus
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 2006
Førstehjælp
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Erfarne dagplejere
Børn og natur
Egen indsigt
Medarbejdernes personlige ressourcer og virksomheden
Planlægning af pæd.aktiviteter
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 2015
Bedre kvalitet i dagtilbud
Certificeret Natur dagplejer
Vækstmodel

Hverdagen hos mig:
Jeg lægger vægt på at hvert enkelt barn får en tryg og god hverdag hos mig, med omsorg, plads til alle, og
efter hvilke behov børnene har hver især.
Der er altid plads til en snak om jeres barn , når i henter , så i ved hvad der er sket i løbet af dagen.
Jeg arbejder med læreplaner som er en del af vores hverdag, sprog og motorik, så dit barn kan udvikle sig
fysisk / psykisk og socialt.
Jeg tager masser af billeder og laver en kasse med ting og sager i, som dokumentation for tiden i dagplejen,
som man får når man stopper ved mig.
Som naturdagplejer bestræber jeg mig på at vi er rigtig meget ude og opleve naturen, er sammen med andre
kollegaer/børn, så de lære os alle at kende. Så det er nemmere for barnet at komme i gæstepleje.

Vi er i legestue en gang om ugen - hele dagen, hvor vi er sammen med de andre dagplejere og deres børn,
så er vi til gymnastik, på udflugter, på legepladsen ved Tumbøl / Felsted, arrangementer på biblioteket og
meget andet. Når vi er inde laver vi forskellige ting som: tegner, læser, leger, kreative ting, sanse/lære
kasser, musik /sang /dans, synge gør vi hver dag og mange andre ting.
Jeg besøger også de to børnehaver der er i byen, og især op til børnehave start, så børnene bliver mere
trygge og får en bedre overgang fra dagpleje til børnehave.

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
Tine :)

