Velkommen
til min dagpleje
Tenna Lønne Jensen
Varnæsvej 736, Bovrup
6200 Aabenraa
Mail: tljen@aabenraa.dk

Lidt om mig
Jeg er en årgang 83’er, og jeg er gift med Jacob. Sammen har vi to
børn, Jonathan som er født i 2006 og Emmeline som er født i 2012.
Jeg har været ansat som dagplejer i Aabenraa Kommune siden
november 2007, og jeg holder utrolig meget af mit arbejde.
Jeg er som person omsorgsfuld, pligtopfyldende, glad og lyttende.

Mit hjem
Vi har en Cavalier King Charles Spaniel. Hendes navn er Asja.
Mit hjem er 100 % røgfrit
Indenfor har børnene gode legeforhold i gangen, køkkenet og et stort lyst legeværelse.
Udenfor har vi en dejlig stor have med rig mulighed for motorisk udfoldelse.

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


Grundkursus i førstehjælp, samt
løbende repetitionskurser i
førstehjælp



Grønne spire





VækstModellen - Vejen til den gode
samtale

Arbejdet som dagplejer





Rend og Hop med Ida

Pædagogisk læreplans kurser





Børne yoga

Inklusion





Vi lære sprog

Bedre kvalitet i dagtilbud



Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen hos mig
I hverdagen hos mig vægter jeg rummelighed, nærvær og tryghed meget højt. Dette er vigtigt
for at have overskud til at lære sig selv og den store verden at kende og at turde udforske den.
Vi stikker altid fingeren i jorden og mærker efter, hvad vi har lyst til hver enkelt dag.
Jeg arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan. Dette er lovbestemt og et rigtig godt
redskab at arbejde med for mig som dagplejer.
Jeg vægter højt, at det enkelte barn skal have ro til at gro, have en hverdag med faste rutiner og
trygge rammer. Det enkelte barn skal føle sig set og hørt hver dag. Hver eneste dag skal vi lege,
kramme, hygge og grine. Det mener jeg, er fundamentet for et godt læringsmiljø.
Vi er ude så meget som muligt, hvor vi enten nyder udeleg og aktiviteter i vores dejlige
have, cykler på skønne ture med min fantastiske ladcykel, går på opdagelse i det fri
eller besøger de andre dagplejere og deres børn.
Hver tirsdag er vi i legestue hele dagen, dvs. I skal aflevere og hente i legestuen. Her nyder vi at
være sammen med de andre dagplejere og deres børn. En gang i måneden har vi gymnastik.

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

På gensyn i min dagpleje
- Tenna Lønne Jensen

