Velkommen til min dagpleje

Tina Black Beck
Birkevej 13
6200 Aabenraa
Tlf.60896247

Lidt om mig:
Jeg har været ansat som dagplejer, siden 1995 i Aabenraa Kommune. Jeg er gift med Povl Erik og har to
voksne sønner, hvoraf denne ene stadig bor hjemme.
Jeg er uddannet bygningsmaler for mange år siden, men fandt ret hurtigt ud af at min fremtid skulle have
noget med mennesker at gøre. Jeg har lige siden jeg startede som dagplejer følt en stor glæde over at kunne
have så mange dejlige børn i mine hænder og have det store privilegium, at være en stor del af deres første
år.

Mit hjem:
Dyr: Ingen
Røg: Nej

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

Grundkursus for dagplejere.
Førstehjælp.
Erfarne dagplejere.
Krop og kost.
Børens kompetenceudvikling 0-5 år.
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejder.
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud.
Børn og natur.
Bedre kvalitet i dagtilbud.
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse.
Arbejdet med udsatte sårbare børn og unge.
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
Introduktion til førstehjælp på jobbet.
Certificeret Naturdagplejer

Hverdagen hos mig:
Morgenerne foregår stille og roligt, i børnenes tempo. Tryghed er et af mine nøgleord, børn der er trygge og
trives, har ro og plads til udvikling. Jeg vægter højt at se og følge de enkelte børn, på det udviklingstrin de er.
For mig er det vigtigt at børnene føler sig mødt, værdsat og værdifulde i samværet med mig og de andre
børn. De skal føle at de har en ganske særlig plads i vores lille gruppe, som kun de kan udfylde.
Jeg sørger naturligvis for at komme rundt om de pædagogiske læreplanstemaer.
Børnene skal lære hvordan man er sammen med hinanden, er gode venner, venter på tur, spiser, bliver
selvhjulpne o.s.v., så de kan opbygge selvværd og selvtillid.
Hver dag er vi ude i den friske luft. Jeg bor tæt på skov og nyder sammen med børnene at se naturens
skiftende årstider. Vi spiser ofte ude, når vejret tillader det, laver bål, hvor vi griller pølser og laver
pandekager.
Højtlæsning og sang er også nogle af de ting, som jeg brænder for at lave med børnene.
Vi mødes ofte i vores gruppe, både i skoven og i legestuen, vi har mange traditioner som f.eks.
sommerudflugt, julefest, fastelavn m.m.
Jeg vægter et godt forældresamarbejde rigtig højt. Det er meget vigtigt for mig, at I forældre er trygge og
glade når I aflevere jeres børn hos mig.

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 Black Beck

