Velkommen
til min dagpleje
Christian Jacobsen
Kirkevej 109
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1972. Jeg er udlært Lastvognsmekaniker i
1993, og har været på forskellige værksteder - sidst Åbenrå
karosseri fabrik. Jeg blev dagplejer i 2004.
Jeg er gift med Heidi (som også er dagplejer – dette blev
hun også i 2004), sammen har vi tre børn; Jesper fra 1999,
Thomas fra 2002 og Pernille fra 2006.
Siden 2016 har jeg været kontaktperson for alle dagplejere
i Tinglev.
I min fritid træner jeg vores to jagthunde, jeg spiller samt
underviser i jagthornblæsning, går på jagt, løber og er
sammen med min familie.

Mit hjem
Vi bor i et parcelhus fra 1973, som vi løbende har renoveret. Til huset hører en have, hvori der
er legehus og sandkasse til dagplejebørnene.
Dyr: Vi har 2 korthårede hønsehunde, når dagplejebørnene er her, er de i hundegården.
Røg: Hjemmet er røgfrit

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







Grundkursus som dagplejer
Pædagogiske læreplanskursus +
opfølgning
Førstehjælpskursus med løbende
opdatering
Bedre kvalitet i dagtilbud
Inklusion
Erfarne dagplejere







Grønne spirer - Certificeret
Naturdagplejer 2015
”Rend og Hop” 2-årigt forløb med krop
og bevægelse
VækstModellen - Vejen til den gode
samtale
Den styrkede pædagogiske læreplan
2019
Desuden har jeg erfaring med børn
med særlige behov.

Hverdagen hos mig
Mit mål er at skabe tryghed og omsorg for børnene. Tryghed er grundlaget for at kunne
”handle”. Børnene får omsorg og tryghed fra både Heidi og mig i form af knus, ros og accept og
vi lægger stor vægt på, at børnene er trygge ved os som personer.
I dagplejen arbejder vi med det pædagogiske grundlag og grundstenene er:
Børneperspektivet – Børne fællesskab – Læg & Læring – Lærings mål – Dannelse – Børn i
udsatte positioner – Forældre samarbejde – Sammenhæng.
Og de 6 læreplans temaer:
Sprog og kommunikation – Kultur, æstetik og fællesskab – Social udvikling - Alsidig personlig
udvikling – Krop sanser og bevægelse – Natur, udeliv og science.
Når vi arbejder med disse temaer, tager jeg en masse billeder for at vise jer forældre, hvad vi
har lavet. Tiden i dagplejen bliver på den måde dokumenteret, og så bliver der lavet en ”Barnets
bog”.
På vores to opslagstavler vil I kunne følge vores månedlige emne, som ofte tager udgangspunkt
i børnenes interesser og udviklingstrin. Her dokumenterer Heidi og jeg løbende, hvad, hvordan
og hvorfor, vi gør som vi gør i hverdagen. Børnene går meget op i vores tavler, og der kan
forekomme nogle små overskuelige opgaver/forældreinddragelse til jer også
I dagplejen laver vi mange forskellige ting, f.eks. tegner, maler, lægger puslespil, synger, læser
og er ude i naturen. Jeg er meget ude i naturen, da det inspirerer til nysgerrighed og børnene
får ude god plads til at bruge deres motorik. Når det er godt vejr, sover de en gang imellem i telt
i haven. Når vi er ude i naturen, er det både i haven, ved søen og i Tinglev Byskov.
En dag om ugen er vi i legestue gerne hele dagen. Her laver vi ligeledes nogle forskellige
aktiviteter ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som vi i fællesskab med alle dagplejerne
i Tinglev, har lavet et årshjul over.
En gang om måneden er vi i hallen, hvor vi laver forskellige aktiviteter, og vi er til sang i kirken.
Ca. fire gange om året er vi på plejehjemmet for at besøge de ældre.
Desuden arbejder jeg meget hen imod, at børnene bliver selvhjulpne (tage tøj på og af, spise,
drikke, pottetræning osv.), så de er klar til at komme i børnehave.
Hvis dit barn skal i gæstedagpleje, besøger vi gæstedagplejen inden, så jeres barn er fortrolig
med gæstepleje og på den måde er stedet og gæstedagplejeren ikke ukendt for jeres barn
Vi spiser tre måltider
Formiddag: ca. kl. 8:30-9:00: Får vi brød, frugt og vand
Frokost: ca. kl. 11-11:30: Får vi brød, grøntsager og mælk
Eftermiddag: ca. kl. 14:30: Spiser vi brød, frugt, grøntsager og vand
Om sommeren henter vi tomat, agurk, peberfrugt ude i vores drivhus.

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 vi tager en god snak
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Christian Jacobsen

