Velkommen
til min dagpleje
Tina Jakobsen
Padborgvej 119
6340 Kruså

Lidt om mig
Jeg hedder Tina, jeg er årgang 1978, og jeg er dagplejer i Kruså. Jeg bor i
eget hus, sammen med min mand Kim, og vores fire børn. Min mand
arbejder som tømrer. Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2007.

Mit hjem
Dyr: Vi har en hund, en Malteser, der er allergivenlig da han ikke fælder.

Røg: Jeg ryger ikke, og der ryges ikke indendørs i vores hjem.

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


Førstehjælp – opdateres hvert andet år



Pædagogiske lærerplaner



Bedre kvalitet i dagtilbud



”Vi lærer sprog i Dagplejen”, forskningsprojekt over to år



Rend & Hop – Krop og bevægelse, projekt over to år



Certificeret naturdagplejer/Grønne Spirer under Friluftsrådet, projekt over to år



VækstModellen – Vejen til den gode samtale



Tumlige yoga



Den styrkede pædagogiske læreplan 2019/2020

Hverdagen hos mig
Jeg lægger meget stor vægt på det nære, genkendelige og rolige miljø i hverdagen. Mine dage er
derfor baseret på min børneflok og deres alder og behov.
Vi starter altid dagen med et lille måltid, ca. kl. 8:30, når vi alle
er ved at være samlet. Derefter er det meget forskelligt, hvad
vi laver. Vi leger både inde og ude, vi er kreative, synger,
danser, læser, går ture og cykler på vores dejlige ladcykel.
Vi bruger også skoven meget, og skal der ske noget lidt
"vildere", holder vi af at tage ladcyklen til biblioteket i Padborg.
Derudover er vi selvfølgelig også en del af legestuegruppen
Kruså-Kollund, hvor vi mødes med mine kolleger og deres
dagplejebørn. Sammen laver vi aktiviteter, hvor børnene lærer
at være sammen i et større socialt fællesskab.

Ca. kl. 11:00 er det tid til middagsmaden, hvor vi alle sidder samlet om bordet og spiser. Børnene
bliver herefter puslet, og så er det tid til deres middagslur.
Når de alle er friske igen, er det atter tid til et måltid.
Her serveres frugt, grønt og brød.
De måltider, jeg serverer for børnene, er sunde, varierede, og
tager udgangspunkt i Dagplejens og Aabenraa Kommunes
kostpolitik.
Jeg går op i bæredygtighed, mindre madspild og køber gerne
økologisk mad, kan dog ikke kalde mig for 100 % økologisk
dagplejer, da ikke alt i min husholdning er økologisk.

Forældresamarbejde
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.
Har I spørgsmål, eller er der noget i undre jer over eller gerne vil snakke om, så sig endelig til.

På gensyn i min dagpleje
- Tina Jakobsen

