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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.
Jeg er uddannet bygningsmaler for mange år siden,
men fandt ret hurtigt ud af, at min fremtid skulle have
noget med mennesker at gøre. Lige siden jeg startede
som dagplejer, har jeg 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: nej
Røg: nej

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

Grundkursus for dagplejere
Førstehjælp med repetition hver 2. år
Erfarne dagplejere
Krop og kost
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Dokumentation og evaluering af
pædagogisk arbejde
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
Certificeret naturdagplejer 2015 &
2016
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog”
Motorikforløb under Dansk
Idrætsforbund ”Rend & Hop”
VækstModellen – ”Vejen til den gode
samtale”
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019/2020

Hverdagen hos mig
Vores morgner 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
følge børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 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 og er vigtig for vores fællesskab.
Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og de 6 læreplanstemaer: Alsidig
personlig udvikling - Social udvikling - Kommunikation og sprog - Krop, sanser og bevægelse Natur, udeliv og science - Kultur, æstetik og fællesskab.
Børnene skal lære, hvordan man er sammen med hinanden, er gode venner, venter på tur,
spiser, bliver selvhjulpne osv. Jeg har fokus på, at styrke børnenes 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,
og når vejret tillader det, laver vi også
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 med andre dagplejere og børn både i skoven og i legestuen. Vi har mange traditioner
som f.eks. sommerudflugt, julefest, fastelavn m.m.
Jeg vægter et godt forældresamarbejde meget højt. Det er meget vigtigt for mig, at i forældre er
trygge og glade, når i aflevere jeres barn hos mig.

Forældresamarbejde
Jeg vægter et godt forældresamarbejde meget højt. Det er vigtigt for mig, at I forældre er
trygge og glade, når I afleverer jeres barn hos mig. Det er mit håb, at vi sammen har et åbent
og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at fortælle, hvis der er særlige forhold omkring
jeres barn som jeg skal vide og tage hensyn til. Det kan være allergi, spise, sovevaner eller
andet. Der er altid tid og rum til en god snak hos mig.

På gensyn i min dagpleje
- Tina Black Beck

