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i
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Fakta:
Adresse: Andivej 41 Andi
8544 Mørke
Tlf.: 41600967
Dyr: Kat
Røg: Ikke ryger
Erfaring: Siden Januar 1997

Velkommen i min dagpleje
Jeg hedder Tinna. Jeg er gift med Hardy. Vi har 3 voksne børn samt et
barnebarn.
Vi bor i en lille landsby i naturskønne omgivelser, hvor vi bl.a. har
mulighed for at besøge en bondegård .
Ude har jeg en god skrænt som børnene hurtigt lærer at komme opad. Det
er rigtig godt for motorikken.

Kompetencer:
Grundkursus

Værdier

8 ugers kursus

Jeg lægger stor vægt på, at børnene føler sig
trygge og glade hos mig.

Anerkendende pædagogik

Det gør de bl.a. ved, at jeg er meget sammen
med dem på gulvet, hvor vi leger, læser og
synger.

Leg med sprog

Jeg har haft flere polske børn i min dagpleje.
Det har lært mig, hvor meget det betyder at
være smilende, imødekommende og give
krammer, når de ikke kan forstå sproget.

For tidligt fødte børn

Fokusområde:

Børn og natur

Omsorg, natur og
bevægelse

ICDP
Førstehjælp

En dag i min dagpleje
Jeg tilbyder morgenmad efter behov til ca. kl. 7.30. Det er også her om morgenen, vi
har bedst tid til at være kreative og f.eks. klippe og klistre.
Der bliver tilbudt lidt brød og frugt inden vi går ud kl. ca. 9. Vi er som regel ude hver
formiddag.
Ca. kl. 10.30 går vi ind og spiser frokost (for at de mindste ikke bliver for trætte til at
spise) Til frokost får børnene for det meste rugbrød og grønsager.
Alle bliver puttet i barnevogne udenfor. Efter luren tilbydes der eftermiddagsmad og
så er der fri leg til børnene bliver hentet.
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Kost

Legestuen

Kosten er sund og alsidig med
frugt og grønt

Vi er i legestuen, Kløverhuset ca. en
gang om ugen, hvor vi mødes med
tre andre dagplejere. Her hygger
og leger vi.

Til måltiderne får børnene
hovedsagligt tilbudt mælk og
vand.

Børnene lærer at være sammen
med flere børn og kommer til at
kende de andre dagplejere, som de
evt. kommer i gæstedagpleje ved.

Børnene og jeg bager boller ved
forskellige lejligheder f.eks. til
fødselsdage eller hvis vi bare
trænger til at hygge.

Det er en heldagslegestue, så jeg
møder ind om morgenen og tager
imod børnene der.

De pædagogiske læreplaner jeg
laver består af seks temaer:
Åbningstider:
Man.-tors.: kl.6,30 - 16,15
Fre.: kl.6,30 – 15,30

Personlig udvikling
Krop og bevægelse
Sprog
Naturen og natur fænomener
Kulturalle udtryksformer og værdier
Sociale færdigheder

Kløverhuset ligger:
Ådalen 20 B, Skørring, Mørke
Tlf. 87852287

De nævnte åbningstider er
vejledende og kan evt.
ændres.

Praktiske oplysninger
Pak en taske med ekstra tøj og godt
udetøj.
Tasken kan hænge her fra mandag til
fredag
Jeg plejer at få en pose bleer og en
pakke engangsklude ad gangen. Jeg
siger til, når jeg skal have en ny.

Forældresamarbejde
Jeg ønsker at have et rigtigt godt og tæt samarbejde
med jer forældre om jeres barn.
Jeg lægger vægt på gensidig respekt og god
kommunikation. Så er der noget I undrer jer over, så
spørg endelig.

Jeg har barnevogne til alle, så det
skal I ikke tænke på. De står lunt og
godt inde i mit fyrrum.
Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.

I gangen hænger en tavle, hvor jeg skriver små
informationer om bl.a. det tema, vi arbejder med.
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