Dagplejer: Tina Petersen
Adresse: Bøgevej 1, 4230 Skælskør
Mobil: 30220797

Som person er jeg positiv, glad og udadvendt. Jeg
lægger stor vægt på åbenhed og ærlighed samt en
god kommunikation mellem forældrene og mig.
I min dagpleje vægter jeg et højt nærvær, tryghed
og omsorg. I mit daglige arbejde tager jeg
udgangspunkt i børnene på deres egne præmisser
med respekt for det enkelte barns kompetencer og
lyst til at indtage verden.
Vi er alle forskellige, vi er alle værdifulde og vi
har alle en ret til en tryg og stabil hverdag.

Arrangementer
➢ Vi går i kirke til
salmesang.
➢ Vi tager til biblioteket til
arrangementer.
➢ Vi holder bl.a. fastelavnog julearrangementer.
Kurser
➢ Grundkursus for
dagplejer.
➢ Førstehjælp.
➢ Børns motorik, sansning
og bevægelse.
➢ Det gode læringsmiljø i
dagplejen.

Sprog
Jeg sætter ord på
dagligdagen. Vi synger,
læser/kigger i bøger. Vi laver
lyde og leger med sproget
både med fagter og
bevægelser.

Motorik
Vi leger i haven, hvor der er
legehus, sandkasse,
rutchebaner, gynge og diverse
køretøjer. Vi hopper og
danser til musik og vi tumler
rundt med bolde og andre
sjove sager.

Personlige færdigheder
Vi øver os i at spise og drikke,
både selv og med støttende
hjælp. Vi øver også i at tage tøj
af og på, at dække bord, rydde
legetøj op osv. Alle sammen
med samme præmis om både
selv og med hjælp. Jeg roser og
anerkender børnene for den de er
og for det de kan. Det er grobund
til en god selvtillid og et godt
velværd.

Natur og ude liv
Vi leger i haven eller på legepladser
i nærmiljøet. En tur i skoven.
Vi oplever også de 4 årstider og de
skiftende vejrforhold. Vi lytter til
fuglene, og finder andre dyr og
insekter som vi nysgerrigt studerer.

Sociale kompetencer
Jeg lægger vægt på at styrke
kammeratskabet mellem børnene. Vi
roser og trøster hinanden. Vi siger
goddag og farvel til hinanden hver dag.
Vi tager på besøg hos andre dagplejer,
så dit barn har mulighed for at lege i
større grupper og med jævnaldrende
børn. Hver 14 dag går vi i legestue og
om sommeren er det hver uge.

