Velkommen
til min dagpleje
Heidi Jacobsen
Kirkevej 109
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1974, jeg er udlært i en skobutik i 1997.
Indtil 2004 arbejdede jeg i butik, hvorefter jeg blev dagplejer.
Jeg er gift med Christian, som også er dagplejer, og sammen
har vi en stordagpleje, som vi startede i 2004.
Vi har sammen tre børn; Jesper fra 1999, Thomas fra 2002 og
Pernille fra 2006.
Fra 2008-2013 har jeg i min fritid haft et gymnastikhold for
børn i alderen 4-6 år. Dette har givet mig en del erfaring i
børnemotorik, som jeg bruger i mit arbejde som dagplejer.
Som gymnastikinstruktør har jeg været på diverse kurser, som
jeg også tager med mig i mit daglige arbejde med børnene.
Mine fritidsinteresser indebærer min familie, løb, gåture,
yoga og mine veninder.

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 to 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
Pædagogisk læreplanskursus
Førstehjælpskursus – med opdatering senest hvert 3. år
Kursus for erfarne dagplejere
Bedre kvalitet i dagtilbud
Tumlingeyoga
Forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i dagplejen og vuggestuer”
VækstModellen – Vejen til den gode samtale
Den styrkede pædagogiske læreplan 2019
Certificeret naturdagplejer - Grønne spirer/ Natur og udeliv
”Rend og Hop” 2 årigt forløb omkring krop og bevægelse

Hverdagen hos mig
Mit mål er at skabe tryghed og omsorg for børnene. Tryghed er
grundlaget for at kunne ”handle”.
Børnene får omsorg og nærvær fra både Christian og mig og de
er trygge ved os begge.
Jeg arbejder med de seks læreplanstemaer fra den styrkede
pædagogiske læreplan som er: Sprog og kommunikation - Alsidig
personlig udvikling - Natur, udeliv, og science - Kultur, æstetik
og fællesskab - Social udvikling – Krop, sanser og bevægelse. Og de 9 pædagogiske grundsten:
Børnesyn – Børn i udsatte positioner – Læring – Dannelse – Børnefællesskaber –
Sammenhænge – Forældresamarbejde – Læringsmål – Leg.
Når vi arbejder med temaer, tager jeg en masse billeder for at vise jer forældre, hvad vi har
lavet og tiden i dagplejen bliver på den måde synlig for jer og jeg laver ”Barnets bog”.
Vi har to opslagstavler, hvor I løbende kan se, hvad vi arbejder med i den pågældende måned.
Vi tager udgangspunkt i emner, som optager børnene eller deres udviklingstrin. Børnene går
meget op i at delagtiggøre jer forældre i tavlerne, derfor er det vigtigt, at I giver jer tid til, at se
og snakke med jeres barn om dem. Vi vil også gerne inddrage jer forældre med små
overskuelige opgaver, for at skabe sammenhæng mellem dagplejen og jeres hjem.
En dag i ugen er jeg i legestue (for det meste
hele dagen). En gang om måned går vi til
gymnastik, sang i kirken og ca. 4 gange om
året besøger vi plejehjemmet.

Jeg laver mange forskellige ting
sammen med børnene, f.eks. tegner,
maler, lægger puslespil, synger, læser
og er ude i naturen. Jeg er meget i naturen, da
det inspirerer til nysgerrighed, og børnene får på
den måde gode udfoldelses muligheder, som
også styrker motorikken.
Når det er godt vejr, sover de engang imellem i telt i haven. Når vi er ude, er det både i haven,
ved søen og i Tinglev Byskov.
Jeg har fokus på, at børnene bliver selvhjulpne (tage tøj af og på, spise, drikke, potte/toilet) og
støtter dem heri, så de er klar til børnehaven, når den tid kommer.
Hvis dit barn skal i gæstedagpleje, besøger vi gæstedagplejeren inden, således er
gæstedagplejeren og stedet ikke ukendt for jeres barn.

Hverdagen hos mig
Vi spiser:
Formiddag: Ca. kl. 8:30 – 9:00 får vi brød, frugt og vand.
Frokost: Ca. kl. 11 – 11:30 får vi brød, varieret pålæg, grøntsager og mælk.
Eftermiddag: Ca. kl. 14:30 får vi brød, frugt, grøntsager og vand.
Om sommeren henter vi gulerødder, tomater, agurker, peberfrugt i vores drivhus.
Jeg følger dagplejens kostpolitik – ”Kost og måltider i Dagplejen i Aabenraa”

Forældresamarbejde
Det er mit håb, at vi sammen har et åbent og ærligt samarbejde omkring jeres barn. Husk at
fortælle, hvis jeres barn har særlige forhold, som jeg skal tage hensyn til og arbejde med. Det
kan være allergi, spise-/sovevaner eller andet.
Her hos mig, er der altid tid til en god snak.

På gensyn i min dagpleje
- Heidi Jacobsen

