Børnehuset Hadbjerg er et børnehus, som forsøger at give en stor børneflok en tryg og oplevelsesrig
hverdag.
Vores vision er:
Vi skaber robuste børn, der er klar på livet – klar til verden.




Børn med selvværd
Børn der øver sig.
Børn der tåler udfordringer og kan sige pyt.

Vi etablerer fællesskaber, hvor livet læres.




Hvor jeg lærer om mig, dig og os.
Hvor jeg lærer om verden.
Hvor jeg har betydning, og vi har det sjovt.

Vi er fagligt orienteret, læreplanen er omdrejningspunktet, hvor vi arbejder ud fra barnets nærmeste
udviklingszone. Vi giver børnene tryghed og omsorg og udfordrer dem i at øve og udvikle sig. Vi arbejder
med inklusion og anerkendende pædagogik og bruger Fri for Mobberi, hvor alle børn får en bamseven.
Personalet dygtiggør sig løbende for at vedligeholde og udbygge deres viden, for at kunne støtte op om
børnenes udvikling. I Børnehusets har vi en sundhedsambassadør, It-ansvarlig sprogansvarlig (også
uddannet tale/hørelærer).
Børnehuset er beliggende i en lille by, hvor vi henvender os til alle børn i nærområdet og opland. Vi lægger
vægt på, at alle børn skal føle sig velkommen og have en god dag i Børnehuset sammen med alle de andre
børn. Der skal der være plads til alle og vi forventer, at forældrene respektfuldt vil støtte op og bidrage til
dette.
Vi har et dejligt stort hus, med et fællesrum og fire stuer. Vi er opdelt i en vuggestuegruppe og børnehave.
Hvert barn er tilknyttet en stue, men vi arbejder ud fra, at vi er et fælles hus og alle deltager i Børnehusets liv
og hverdag i det omfang det er muligt.
På grund af variabelt børnetal i området, vil vores struktur og opdeling af børnehave-børn være tilpasset
børnetallet.

Vi forsøger at bruge naturen i det omfang det er muligt. Vi er medlem af Friluftsrådets Grønne Spirer og
arbejder med temaer, som relaterer til naturen. Vi har en ugentlig turdag, hvor vi bruger de muligheder der
er i nærområdet, eller tager skolebussen til Kollerupskoven, bibliotek m.m.

Vi har en stor legeplads med mange muligheder for at bruge kroppen og undersøge naturen, samt følge
årstidens skiften. Vi har bålhus, bålplads og køkkenhaver, som børnene hjælper med at passe. Der er
frugtbuske/træer, blomster/planter der har flotte farver eller tiltrækker dyreliv. Vi har kaniner der skal passes
hver dag. Det er en legeplads der kan rumme en masse lege, give oplevelser og muligheder for børnene.
Børnehuset ”tænker grønt” i vores daglige valg. Vi vælger økologisk mælk og vores aktivitets materialer er
miljøgodkendte. Vores dagligdag med børnene omfatter også en miljøbevidsthed, såsom sortering af affald
og energiforbrug. vi mener, det er vigtigt at passe godt på naturen– værdier vi giver videre til børnene.
Vi opfordrer forældrene til, at deltage og bidrage i det omfang det er muligt i børnenes hverdag. Det giver
mulighed for, at få en forståelse for barnets hverdag.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:







Positivt livssyn, glæde og humor.
Medbestemmelse og respekt gennem dialog.
Omsorg, nærhed og tryghed.
Høj faglighed og udvikling.
Anerkendelse og inklusion.
Robusthed.

Vi arbejder med at kunne navigere imellem modsatrettede krav som:





Hensynet til den enkelte / hensynet til fællesskabet.
Strukturerede aktiviteter / spontane aktiviteter.
Skal-opgaver / kan-opgaver.
At være fleksibel og omstillingsparat / at være vedholdende.

Det er vigtigt for os, at vi har tilgangen ”både og” frem for ”enten eller”. Når vi kan balancere i det og ”tage
fat om livet” oplever vi os som robuste.

