Vibeke Segalt
Lærkevænget 6
6360 Tinglev

Lidt om mig

Jeg er født i 1967, og jeg har været dagplejer siden 1. april 1999.
Det er et livsbekræftende arbejde, som jeg holder rigtig meget af.
Jeg er gift med Carsten, og vi har to voksne piger. Jeg er også
mormor.
I min fritid bruger jeg meget tid hos min hest.

Mit hjem

Dyr: ingen
Røg: mit hjem er røgfrit

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

Grundkursus for dagplejere
Børn og natur
Pædagogiske læreplaner
Førstehjælpskursus, med løbende opdatering
Kursus for erfarne dagplejere
Certificeret Naturdagplejer, grønne spirer
Tumlinge yoga
Rend og Hop – motorisk projekt i 2 år
Vi lærer sprog – forskningsprojekt i 2 år
VækstModellen ”Vejen til den gode samtale”
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
I min dagpleje lægger jeg vægt på et godt læringsmiljø. Det gør jeg, ved at min hverdag er
forudsigelig med genkendelse og gentagelser. En anerkendende omgangsform samt kærlig
omsorg, knus, ros, accept og nærvær er forudsætninger for mig for at børn udvikler sig og
trives.
Jeg planlægger forskellige aktiviteter efter børnenes alder og behov - både ude og indendørs. Se
min pædagogiske læreplan, som hænger tilgængeligt for jer forældre og børn i min garderobe.
Der kan I følge med i, hvad og hvorfor jeg gør, som jeg gør.
Jeg bruger meget nærmiljøet, f.eks. Byskoven, søen, rideskolen, bibliotek mm
Jeg tilbyder en sund og varieret kost og arbejder ud fra dagplejens kostpolitik ”Mad og måltider
i Dagplejen i Aabenraa”.
Vi går:

•

i heldagslegestue en gang om ugen

•

til gymnastik en gang hver måned i den tyske hal

•

til fællesdage med alle dagplejere i Tinglev to gange i året

•

i teater på biblioteket

Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som
giver fokus på dit barns læring, trivsel og dannelse.

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Det er vigtigt at fortælle, hvis jeres barn har særlige udfordringer, som jeg skal
tage hensyn til eller skal arbejde med. Det kan være allergi, spise/sove vaner eller andet. Er der
noget, I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen, og så får vi en god snak herom.

På gensyn i min dagpleje
- Vibeke Segalt

