Selling Børnehus
Vores vuggestue gruppe med 12 børn hedder Krudtuglerne.
I børnehaven har vi to aldersblandede grupper, der hedder Drager
og Bjørne.
Pædagogisk arbejder vi ud fra de 5 RARRT principper:
 Relationer skaber individet,
 Anerkendelse åbner for udvikling,
 Ressourcer frigiver potentiale.
 Refleksioner udfordrer selvfølgeligheder.
 Teorien skaber sammenhæng.
I vores arbejde med RARRT principperne, oplever vi meget glæde, mange frugtbare refleksioner og børn i
trivsel og udvikling.
Vi arbejder med den røde tråd i børnenes liv. Vi har et udvidet forpligtende samarbejde både med dagpleje
og skole.
Dagplejen besøger os på vores legeplads. Vi laver aktiviteter med de yngste børn i børnehaven, dagpleje
børnene og vuggestuebørnene 3-4 gange årligt. Når de små nærmer sig børnehave start, er der besøgsdage i
børnehaven.
Efter efterårsferien begynder vi at lave aktiviteter med de kommende skolebørn. Efter nytår får vi besøg af
medarbejdere fra Hadbjerg skoles SFO en gang om ugen. I februar besøger vi SFOén, en formiddage om
ugen med de kommende skolebørn. Børnene bliver på den måde klar til de nye udfordringer fra 1. marts,
hvor førskolegruppen starter. Der følger en medarbejder fra børnehuset med ind i førskolen fra marts til
august.
Vision for Hadsten opland
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
Værdier for Hadsten opland
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.

