Velkommen
til min dagpleje
Lene R. Tygesen
Nyvej 7, Bajstrup
6360 Tinglev

Lidt om mig
Jeg er årgang 1955. Jeg begyndte at arbejde som dagplejer i
1984.
Jeg bor i Bajstrup med min ægtemand Svend Erik, som jeg har
været gift med siden 1978. Vi har sammen fire børn, som alle er
flyttet hjemmefra.

Mit hjem
Parcelhus med masser af plads både inde og ude. Børnene er i centrum.
Vi har en hund, som aldrig er inde sammen med børnene.
Hjemmet er røgfrit.

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








Grundkursus
Pædagogisk læreplan
Førstehjælpskursus - løbende
opdatering
Barn og Natur
Kommunikation og samspil
Temadag om børn med downsyndrom
Børns motoriske udvikling








Tegn til tale
Kost og kostformidling
Børns Leg
Certificeret Naturdagplejer
- Grønne Spirer
”Rend og Hop”/ 2 årig forløb omkring
krop og bevægelse
2 årig sprogforskningsprojekt: ”Vi
lærer sprog”
…og mange flere kurser 

Hverdagen hos mig
Jeg lægger meget vægt på tryghed og en glad hverdag. Jeg giver plads til og mulighed for at
hvert barn kan lege og udforske verden på helt deres måde. Jeg har fokus på det enkelte barns
behov samtidig med fællesskabet mellem børnene.
Vi er dagligt ude i naturen.
Vi går ture og snakker om alt, hvad vi møder på vejen, medbringer tæpper og madpakker. Jeg
bruger min el-ladcykel meget i hverdagen.
Jeg planlægger hver måned et nyt emne ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og tager
udgangspunkt i grundstenene samt i børnenes interesser og udviklingstrin. En af mine kæpheste
er den sproglige indsats. Jeg arbejder meget med sprog måleordene fra forskningsprojektet,
støtter børnene i at få et godt ordforråd.
Jeg tager billeder af børnene, og bruger dem som dokumentation, så I kan få en snak
med jeres barn derhjemme.
Vi laver gymnastik, tegner, maler, bager, dukketeater, puslespil, billedlotteri, musik/sang,
motorik og meget mere på den gode plads, vi har hos mig.
Vi får brød/vand/frugt cirka kl. 8.30 og frokost brød/grøntsager/frugt/mælk omkring kl. 11.45.
Om eftermiddagen tilbydes brød/frugt/vand cirka kl. 14.30.

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 særlig 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

- Lene R. Tygesen

