Velkommen
til min dagpleje
Pia Jørgensen
Skovbovænget 23
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er en årgang 1970, og siden 2007 har jeg arbejdet som dagplejer.
Jeg er gift med Povl (Polle), og sammen har vi to voksne børn, som
begge er fløjet fra reden. Vi er begge dagplejere og sammen har vi en
”stordagpleje”.

Mit hjem
Vi bor i et parcelhus fra 1974, som løbende er renoveret. I hjemmet er der ingen gulvtæpper.
Det er et røg- og dyrefrit hjem.

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









Grundkursus for dagplejere
Pædagogiske læreplanskurser
Grundkursus i førstehjælp med løbende opdatering
Frontløberkursus i motorik og bevægelse
Kursus i ”Vækstmodellen – Vejen til den gode samtale”
2-årigt sprogforskningsprojekt: Vi lærer sprog
2-årigt motorik forløb” Rend og Hop” om krop og bevægelse
Certificeret naturdagplejer – Grønne Spirer

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og glad hverdag, hvor børnene kan lege og udforske verden
på hver deres måde. Dertil har børnene to forskellige legerum, en gang og et køkken, hvor de
har plads og mulighed for at udfolde sig.
Udenfor er der en overdækket terrasse med en græsplæne og
sandkasse, samt aflukket flisebelagt indkørsel. I stordagplejen hos
os planlægger vi et nyt emne hver måned, hvor vi fagligt beskriver
hvad, hvornår og hvorfor, vi vælger at sætte fokus på netop de
beskrevne aktiviteter.
En gang i ugen er vi i heldagslegestuen. Her laver vi forskellige aktiviteter med andre dagplejere
og børn i Tinglev.

Ved hjemmedagene har børnene mange muligheder for at udfolde sig. Da vi er to dagplejere i
samme hjem, er der desuden mulighed for at aldersopdele børnene, så man kan lave
aktiviteter, der er relevante for den enkelte aldersgruppe. Udover diverse aktiviteter er der
selvfølgelig altid masser af tid til hygge og leg. I stordagplejen tilbyder vi varm mad hver fredag,
hvor vi ofte inddrager børn og forældres ideer.
Vi spiser formiddag, middag og eftermiddag.

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
herom.

På gensyn i min dagpleje
- Pia Jørgensen

