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til min dagpleje 
 

Tina Harbu 

Vestervang 1 

6230 Rødekro 
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Lidt om mig 
Fødselsår: 1968 
Uddannelsesmæssigbaggrund: Pædagog 
Ansættelsesår i dagplejen: 2018 
Civilstatus: ugift/bor alene 
 
 

 
 

 

 

 Mit hjem 
 Huset ligger på en hjørnegrund i Rødekro Nord med en stor have til. Her har børnene stor 

mulighed for at boltre sig og udvikle sig motorisk. Indenfor har jeg et stort lyst legeværelse i 
forbindelse med køkkenalrummet, hvor de små børn har plads til leg og samspil.  
 
I mit hjem har jeg en norsk skovkat, samt en Golden retriever, som opholder sig 
enten i stuen, mit soveværelse eller ude i sin egen have. Stuen er sikret med et 
gitter, så jeg kan holde dyr og børn adskilt. 
Der ryges ikke i mit hjem.  

  
 Børn hos mig, vil blive set, hørt og lyttet til. Hvert barn skal udvikle sig til at blive små 

selvstændige individuelle personligheder, som skal føle sig værdsat og anerkendt. Jeg lægger 
stor vægt på anerkendende kommunikation i min tilgang til børnene såvel som i mit 
forældresamarbejde. 
 
Positivitet og opmuntring er begreber jeg sætter højt, så børnene kan føle mestring og udvikle 
selvfølelsen i en positiv retning. Det gør jeg ved at se børnene i deres nærmest udviklingszone, 
hvor jeg tilpasser opgaver og udfordringer efter børnenes alder.  
Jeg ønsker at børn og forældre skal opleve mit hjem som et sted, hvor der er trygt og godt, med 
masser af omsorg og glæde.  

 



 

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

  Førstehjælp foråret 2018 

 Samspil og arbejdsglæde 2003 

 Tegn til tale 2001 

 Psykosocialt arbejde blandt børn 2001 

 Vejledning 1998 

 

 

 

 
 

Hverdagen hos mig  
  

 Jeg arbejder ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner, hvor jeg tilrettelægger en hverdag, 
hvor jeg tager udgangspunkt i børnenes behov. Jeg arbejder både med planlagte aktiviteter, 
samt at følge børnenes initiativer af hvad de lige er optaget af her og nu. Jeg har fokus på 
læring igennem legen, hvor børnene har medindflydelse på sin egen hverdag.  
 
En dagsrytme hos mig kunne eks. være:  

 Fri leg eller planlagte aktiviteter 

 Samling med børnene: det kan være sanglege, læse bøger, tema ”vi lærer sprog”. 

 Mellemmåltid 

 Ude eller inde aktivitet: det kan være med fokus på motorik, sprog eller et aktuelt 
emne vi arbejder med. 

 Frokost og derefter middagslur. 
 
Vi spiser 
Mellemmåltid formiddag og eftermiddag: jeg tilbyder børnene brød, frugt/grønt og vand. 
Frokost: jeg tilbyder rugbrød med forskelligt pålæg og forskellige grønsager.  

 

 
 

Forældresamarbejde  
   

 Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres 
barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog 
os voksne imellem. 
 

Er der noget, I er i tvivl om, eller undre jer over, 

er I altid velkommen til en god snak om det. 

   

  På gensyn i min dagpleje  

  - Tina Harbu 

 

 


