Velkommen
til min dagpleje
Bente Johansen
Nørreagervej 26
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1961, og jeg har været i dagplejefaget siden 1989.
Jeg er gift og bor sammen med min mand Lars, og vi har to
udeboende børn – Tina og Joan.

Mit hjem
Mit hjem er et ikke-ryger hjem, og jeg har ingen husdyr.
Der er store åbne rum, hvor børnene kan lege og har gode
udfoldelsesmuligheder. Derudover har jeg en stor have,
hvor der er legehus, sansegynge, sandkasse og forskellige
cykler og legetøj, vi kan lege med.

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










Grundkursus for dagplejere
Erfarne dagplejere
Barnets sansemotorik
Behov/omsorg
Sproglig udvikling 0-3år
Samspil og relationer
Børns udtryksformer
Pædagogiske læreplaner
Dokumentation og evaluering








Førstehjælp med løbende opdatering
Certificeret Naturdagplejer
- Grønne Spirer
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
FRONTLØBERkursus (Rend og hop)
2-årigt forløb
Yogakursus
2-årigt sprogforskningsprojekt: Vi
lærer sprog

Hverdagen hos mig
Det er først og fremmest vigtigt for mig, at skabe trygge rammer og god omsorg hvori dit barn
kan udvikle sig – både fysisk og psykisk.
Jeg igangsætter i løbet af dagen aktiviteter, der understøtter dit barns udvikling:
F.eks.: tegne, male, modellervoks, puslespil, sang, motoriske sanglege og vi går ofte
ture i skoven, på legeplads osv.
Jeg vil gøre dit barn selvhjulpen.
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan.
Jeg planlægger et nyt emne hver måned, der beskriver min
faglige indsats samt hvilke tiltag, jeg tilbyder børnegruppen
og jer som forældre i den pågældende måned.
Når dit barn skal i gæstepleje, besøger vi den dagplejer,
som barnet skal være hos.
Én gang om ugen tager vi i legestue, hvor vi mødes med nogle af de andre dagplejere og børn i
Tinglev. Her er der åbne fællesrum, tumlerum og gode udendørs arealer at udfolde os på.
Hensigten med legestuen er, at barnet lærer at være i en større gruppe og indgå i et større
socialt fællesskab.
Jeg deltager også i arrangementer med de andre dagplejegrupper i Tinglev såsom:
 Besøge plejehjemmet.
 Gymnastiksalen på skolen
 Sang og musik i kirken.
Jeg er ude med børnene hver dag året rundt, der tages dog forbehold for
vejret og børnenes individuelle behov.
Dagsrytmen:
Formiddagsmad ca. kl. 8.30 // Brød, frugt og vand
Frokost ca. kl. 11 // Brød, årstidens grønt og mælk
Middagssøvn ca. kl. 12-14 // Jeg tager hensyn til børnenes individuelle behov – og søvnmønster
Eftermiddagsmad ca. kl. 14.30 // Brød, frugt og vand
Jeg vil i løbet af jeres barns tid her hos mig tage billeder, der dokumenterer barnets
tid og udvikling, som I vil modtage, når barnet stopper.

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
- Bente Johansen

