Når I vælger Maria Mikkelsens Børnehus……



Så kan I regne med, at vi her har nogle klare holdninger, en tydelig pædagogik og klassiske traditioner.
Så kan I ”mærke” og se, at her er der voksne tilstede og en ægte interesse for jeres barn. Vi giver børnene tryghed og nærvær.

I Maria Mikkelsens Børnehus har vi følgende værdier:

Klar tale
Vi tilstræber, at være tydelige i vores udmeldinger og i vores forventninger til jer og jeres børn
Vi er ikke konfliktsky, og kommer derfor gerne til jer med både ris og ros om stort og småt.
I kan forvente klar tale, hvis der er problemer, men også når det går godt.
Vi har valgt, at sætte fokus på jeres barns behov og kompetencer.
Vi har altid tid til en kort snak om jeres barn.
Der kan altid afsættes tid til en længere snak om jeres barn og dets trivsel - blot spørg efter en tid.

Sundhed – kosten
I Maria Mikkelsens Børnehus har vi en holdning til den mad jeres barn spiser i Børnehuset. Vi har madordning.
Der findes ikke søde sager i Børnehuset. Dette gælder også, når vi fejrer børnenes fødselsdage. Vi hjælper gerne med forslag og ideer til sund
fødselsdagsmad i Børnehuset.
Vi skaber gode rammer og en god stemning omkring måltiderne, og børnene hjælper med de praktiske opgaver i forbindelse med frokosten.
Børnene tilbydes sund morgenmad, hvis de møder inden kl. 7.45, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
Sundhed - idræt
Det gælder både for vuggestue og børnehave at:
Vi er udenfor for at lege eller måske på en lille gåtur.
Børnehaven laver ’fællesmotion’ udenfor to gange om måneden. Det kan være sanglege, løb m.m.
Børnehaven går til gymnastik og dans, og børnene får styrket deres motorik ved at bruge diverse legeredskaber bl.a. ude på legepladsen. Vi har en
motorikgruppe for børn med behov.
Sygdom og renlighed
Vi har ikke mange ”syge” børn, og vi ønsker at holde en høj hygiejnestandard.
Der er heller ikke blandt personalet nævneværdigt meget sygdom.
Vi sørger for, at børnene skal vaske hænder før og efter spisning samt efter toiletbesøg. I børnehaven tager det 30 sekunder at vaske hænderne rene
(kilde: lægehuset Kolding).

Dannelse
I Maria Mikkelsens Børnehus er der plads til forskellighed.
Vi tolererer ikke mobning, og tager hånd om problemerne med det samme.
Børnene går i vennegrupper, hvor de ikke nødvendigvis er sammen med dem, de er vant til at være sammen med. Dette for at give dem en mulighed
for at styrke deres sociale kompetencer og være i stand til at ”se og være sammen med” andre børn end dem de oftest leger med.
Det er personalets opgave at styrke og udvikle de venskaber, der kommer i børnehaven, men det er også forældrenes ansvar, at styrke barnet i dets
bestræben på at få disse venskaber.
Vi vægter højt, at både børn og voksne (personale og forældre) taler pænt til hinanden.
Vi tolererer ikke, hvis der ikke er en god tone mellem børn og forældre og vi griber ind, hvis der er tale mellem parterne som ikke er acceptabelt.
Man må gerne bruge sproget på mange måder og derigennem også lære, hvad man siger og hvornår man bruger det.

Vi tilstræber;







at børnene holder bordskik. F.eks. at vente med at spise til der siges værsgo, sidde rigtigt på stolen og tale stille og roligt med børnene, der
sidder ved siden af.
at børnene hjælper med praktiske gøremål på stuen og på legepladsen.
at børnene lærer at tage hensyn til hinanden, at vente på hinanden og lytte til hinanden.
at børnene kan give udtryk for det, hvis man ikke får hjælp af andre.
at børnene lærer at passe på legetøjet, rydder op efter sig og stiller tingene på plads.
at børnene lærer, at man ikke må slå, sparke, kradse m.m.

Vi udarbejder hvert tredje år en Børne Apv, som loven foreskriver det, hvori både børnene og deres forældre får en mulighed for italesætte barnets
hverdag.

Tiden i børnehuset……
Der sker mange tiltag her i børnehaven.
Vi:






tager på lejr hvert år med alle børnehavebørnene
kan tage på bustur et par gange om året
sørger for at alle børn opnår skoleparathed – i samarbejde med forældrene
vi tager på biblioteket, legeparken, Nicolai for Børn, skoven mm.
vi går tit, når vi tager på tur og lærer derigennem noget om færdsel.

Vi har en struktureret hverdag, som er synlig for alle gennem månedsplaner og mailkorrespondance til alle forældre
Børnenes hverdag indeholder tilrettelagte aktiviteter, som giver mulighed for læring og meningsfulde oplevelser i overensstemmelse med læreplanerne.
Der sker en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og aktivitet på barnets eget initiativ.
Fordybelse
Vi forsøger hver dag at skabe ro, rum og tid så hver enkelt barn kan fordybe sig i leg, læsning eller være sammen med kammeraterne.
Ambassadører
Vi tror på, at når man vælger Maria Mikkelsens Børnehus, så har man truffet det helt rigtige valg. Derfor tror vi også på, at vores forældre er de absolut
bedste ambassadører en børnehave kunne ønske sig. Vi har altid materiale, som I kan videregive, når I anbefaler børnehaven til andre. Blot spørg.

