Mission og Vision
Med afsæt i Børn og unge politikken: ”Sammen om
børn og unge”

Mission (vores eksistensberettigelse)
Mission for Hammel dagtilbud Syd/Øst
I fællesskabet udvikler vi de bedste betingelser, så børn
har mulighed for at udvikle sig til livsduelige og
kompetente borgere. Det giver fundament for, at de
som unge og voksne har mulighed for at lykkes i deres
liv.

Vision - 1
Visionen for Hammel dagtilbud Syd/Øst
Dagtilbuddets vision er opdelt i følgende undergrupper:
Det gode børneliv, pædagogisk retning, ledelse, medarbejdere og forældre.
Fælles referenceramme for både børn, medarbejdere, ledere og forældre er:
• At alle oplever sig som del af et meningsfyldt fællesskab
• At alle oplever sig betydningsfulde og kompetente
• At alle oplever indflydelse på eget liv
1. Det gode børneliv
For at udvikle livsduelige og glade børn, arbejder vi med:
At alle børn udvikler psykisk og fysisk robusthed i fællesskab med andre børn
At understøtte børns naturlige nysgerrighed
At motivere lyst til læring .

Vision - 2
2. Pædagogisk retning
Vi har én fælles pædagogisk retning i dagtilbuddet – Anerkendende pædagogik.
Vi anvender den relevante pædagogiske praksis, der bedst sikrer opfyldelse af de pædagogiske
mål.
Den pædagogiske praksis afstemmes i hver enkelt enhed og i forhold til børnenes behov.
Vi har fokus på effekten af vores pædagogiske indsats. Det gør vi ved, at registrere tegn ved
barnet/børnene og sammenholde det med vores pædagogiske mål.
3. Ledelse
Det gør vi ved at:
Koordinere fælles fokus.
Være fleksible i opgaveløsningen.
Stiller tydelige krav og udfordrer både medarbejdere, forældre, lederkolleger og andre
samarbejdspartnere.
Vi er undersøgende og inddrager flere perspektiver og kompetencer.
Alle ledere arbejder på to niveauer. Personale - og pædagogisk ledelse af egen afdeling og
strategisk ledelse af dagtilbuddet.

Vision - 3
Medarbejdere
Dagtilbuddets medarbejdere bidrager med de delelementer, der understøtter, at vi
udvikler livsduelige og glade børn.
Det gør vi ved at:

Medarbejdere arbejder på tværs af dagtilbuddets afdelinger med fortløbende udvikling af
pædagogikken.
Medarbejdere tilbyder og anvender de kompetencer, der allerede er til rådighed i
dagtilbuddet for at løse konkrete udfordringer.

Medarbejdere arbejder fortløbende med at udvikle egen pædagogisk tilgang og
kompetencer - således, at vi imødekommer fremtidens udfordringer.
Medarbejdere tager ledelse af egne opgaver og hverdagens udfordringer.

Vision 4
Forældresamarbejde
Forældre er den væsentligste samarbejdspartner for, at sikre grundlag for livsduelige og glade børn.
Det arbejder vi med ved at:
Vi er tydelige i forventninger til alle forældre omkring roller og forældresamarbejde.
Forældrene inddrages i deres barns og børnegruppens trivsel og udvikling.
Vi har tæt dialog med alle forældre om deres barns trivsel og udvikling.

