Velkommen til
Den Grønne Gren
Vi gerne byde dig og dit barn
velkommen i Harlev Dagtilbuds
vuggestueafdeling.
Vi ønsker at skabe en tryg hverdag for
barnet. Vuggestuen er et sted, hvor
børnene trives og udvikler sig til sociale,
sunde og livsduelige børn. Vores mål er at
barnet oplever sig som en vigtig del af
fællesskabet, ligesom vi understøtter
barnet i at gå på opdagelse, har lyst til at
lære nyt i et godt børnemiljø.
Vi arbejder med den anerkendende tilgang
i vores pædagogiske praksis.
Vi vægter nærvær højt. Vi tager os tid til
at skifte, putte, dække bord, spise osv. Vi
inddrager børnene i dagligdagsrutiner
Ligesom vi prioritere tid til samtale, sang
og leg med barnet og børnegruppen, da
der også foregår en masse læring og
udvikling i daglige rutiner.

Tilpas på næsten ingen tid

Dagligdagen

Vuggestuen:

Vi tilrettelægger løbende vores dagligdag
og pædagogiske indsatser efter, hvordan
børnegruppen er sammensat på de enkelte
stuer og i huset som helhed.
Vi vil sikre barnet kontinuerlig udvikling i
arbejdet med læreplanstemaerne.
Vi bruger udeliv, musik, sang,
bevægelseslege, fantasilege, højtlæsning,
fortælling, male, tegne og andre kreative
processer.
Børn får, gennem de kulturelle
udtryksformer vi præsenterer dem for,
stimuleret, udfordret og udviklet deres
sanser, fantasi og kreativitet, alene eller i
samspil med andre børn.
Børn skaber egen kultur gennem leg og
udfoldelser, det støtter vi op om ved at
sikre tid og rum til leg og fordybelse.



Forældresamarbejde
Et godt forældresamarbejde er
vigtigt for os, da det sikre barnets
udvikling og trivsel





Forældre samtaler om dit barns
udvikling og trivsel
Du er altid velkommen til en samtale
om dit barn
Aktivt forældreråd
Ved børnehave start. Samarbejde med
børnehaverne i Harlev dagtilbud

Forældresamarbejdet

Vi vægter et åbent og tillidsfuldt
forældresamarbejde med et højt
informationsniveau. Det er i samarbejde
med forældrene, vi kan skabe den bedste
trivsel, udvikling og læring for barnet

At starte i vuggestuen

En god indkøring sker ved, at vi tager
udgangspunkt i det enkelte barns behov,
og respekterer de signaler barnet sender
os. Derfor bliver to indkøringer aldrig helt
ens. Indkøringen er et samarbejde
mellem Jer og personalet på stuen.
t

Kontakt os
Vuggestuen den Grønne Gren
Grønhøjvej 62
8462 Harlev J

Pædagogisk Leder
Lene Vella Ottosen
olv@aarhus.dk
mobil 21158456
www.Dagtilbud-Aarhus.dk
Harlev dagtilbud – Den Grønne Gren

