VUGGESTUEN HOBITTER
TRIVSEL-LÆRING - DELTAGELSE
I vuggestuen har vi fokus på at skabe en tryg hverdag for det enkelte barn .Derfor vægter vi
forudsigelighed ,omsorg , nærvær og glæde i samværet med børnene .Vi ser tryghed som en
forudsætning for at børnene trives og udvikler sig . Vi arbejder målrettet med tydelige og
genkendelige strukturer i løbet af dagen / ugen/ året hvor en veksling af spontane og
planlagte aktiviteter er tilstede. I daglige rutiner og omsorgsopgaver arbejder vi målrettet
med børnenes deltagelsesmuligheder og selvhjulpenhed over hele dagen. Disse rutiner og
omsorgsopgaver ser vi som vigtige arenaer for udvikling og læring . I vuggestuen vil børnene
møde engagerede voksne der tager udgangspunkt i børnenes perspektiv, det betyder at vi er
nærværende, nysgerrige og omsorgsfulde i samspillet med børnene. Vi arbejder for at skabe
trygge og stimulerende miljøer hele dagen.
Vi er bevidste om ,at understøtte børnenes læring ved at ”være bagved ”og hjælpe til- ved at ”
være foran ” og støtte og vejlede .
I vuggestuen etablere vi legemiljøer med veksling mellem
•
•
•

Voksenstyrede aktiviteter - hvor den voksne sætter rammen og indholdet.
Børnestyrede aktiviteter hvor børnene selvstændig og i trygge omgivelser selv
sætter rammen og indhold i deres leg
Voksne understøtter og er deltagende i aktiviteter som udspringer af børnenes
leg og interesser .

Vi prioritere udelivet højt og alle børn er ude hver dag .ude arealer bruges som
lege/lærings rum. Vores legeplads giver mulighed for alsidig udfoldelse ,ligeså har vi 2
ladcykler vi bruger til at komme længere væk i nærområdet eks skoven, legepladser,
sportspladsen mm .
EKSEMPLER DER UNDERSTØTTER ET MÅLRETTET OG ALDERSVARENDE
LÆRINGSMILJØ. 0-3 år aktiviteter.
•
•
•

Læseleg, Fri for mobberi, sang og rytmik . bål og natur aktiviteter.
Ture ud af huset, grønne spire temaer ,læreplanstemaer.
Hverdagsrutiner, måltidet, bleskift, garderobe, modtagelse/aflevering

TRADITIONER
Vi fejrer børnenes fødselsdage ,Hassel-husets fødselsdag ,bedsteforældredage ,fastelavn ,
påskefrokost ,sankthans fællestemaer på tværs i huset naturens uge med flere.
FORÆLDRESAMARBEJDE
Samarbejdet om børnenes trivsel og udvikling sker blandt andet her:

•
•
•
•
•

Hente/ bringe situationen
Samtaler.
Forældremøder
Arrangementer
Forældrebestyrelsen

Som forældre har i mulighed for at bakke op om arbejdet i vuggestuen ,vi lytter meget gerne
til jeres feedback i forhold til jeres barn ,så vi sammen kan sikre, den bedste opvækst for jeres
barn.

