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Frueløkke 27
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Lidt om mig

Jeg er en glad, positiv og hjertevarm person, som elsker mit arbejde
med børn i 0-3 års alderen.
Jeg har arbejdet i vuggestue og i børnehave. Jeg er oprindeligt
uddannet blomsterdekoratør.
Jeg er gift, og sammen har vi to store børn, hvoraf den ene er
udeboende.
Jeg er et udemenneske og meget kreativ.

Mit hjem

Dyr: Ingen
Røg: 100% røgfri

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

Grundkursus for dagplejer
Førstehjælpskursus med løbende
opdatering
Bedre kvalitet i dagplejen
Pædagogiske læreplaner
Gymnastikkaravanen
Inklusion
Almen fødevarehygiejne
Vi lærer sprog – 2 årigt
forskningsprojekt

•
•
•
•

Certificeret natur dagplejer, grønne
spirer
Vækstmodellen ”Vejen til den gode
samtale”
Frontløberkursus, krop og bevægelse
med Rend og Hop
Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
Hos mig er det vigtigt, at I kan aflevere jeres barn til en tryg hverdag. Her er der plads til masser
af nærvær, omsorg, kærlige kram og anerkendelse. Når barnet trives, har det ro til at udvikle sig
med både sociale og personlige færdigheder.
Jeg er opmærksom på at møde barnet, der hvor det befinder sig, og at barnet bliver støttet og
guidet i udviklingen.
Al leg og læring i min dagpleje, tager udgangspunkt i den lovbestemte Styrkede pædagogiske
lærerplan, så barnet får tilbudt et inspirerende læringsmiljø til at udforske sig selv og sine
omgivelser.
Vi er ude i al slags vejr for at sanse og for at styrke
motorikken. Vi går ture og cykler til legepladser, til
skoven og til stranden.
Legestuen besøger vi også, hvor vi mødes med andre
dagplejere og børn.
Jeg server en sund og nærende kost, som tager hensyn til det enkelte barn. Jeg følger
dagplejens kostpolitik “Kost og Måltider i Dagplejen i Aabenraa”.

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
omkring det.

På gensyn i min dagpleje
- Tina C. Tingleff

