Hverdagsetik

- i Venøvej 9

En del af Skjoldhøj Dagtilbud

Hverdagsetik i Skjoldhøj Dagtilbud
Et positivt samarbejde mellem forældre
og ansatte bidrager til børnenes trivsel,
udvikling, dannelse og læring. Derfor ønsker
vi et dagtilbud, hvor vi møder hinanden
med nærvær og imødekommenhed.

på, hvordan vi sammen skaber et stærkt og
positivt fællesskab.
Vi håber, at denne pjece, som er udarbejdet
i samarbejde med forældrerådene og
bestyrelsen, vil bidrage hertil.

Vi har i hver afdeling i dagtilbuddet
udarbejdet en pjece, hvor vi beskriver,
hvordan vi i fællesskab kan hjælpes ad med Maj 2019
at sikre et godt børneliv. Det er en pjece om Anette Larner, bestyrelsesformand
hverdagsetik, som præsenterer et grundsyn Johnny Krämer Christensen, dagtilbudsleder

Hverdagsetik hosVenøvej 9

- Et godt sted at være for børn og voksne
Med denne folder vil vi gerne fortælle om nogle emner, som vil sikre, at
vi alle har det godt og er glade for at være her på Venøvej 9.

Sprogbrug

Det har stor betydning, hvordan voksne pænt om de andre børn og
vi taler om andre børn og voksne, voksne med et positivt sprog, lærer
både i institutionen og derhjemme. børnene af det og vil bruge samme
positive sprog.
Børnene hører hvad vi sige, og
hvordan vi taler. Taler vi som

Fællesskaber

Hos os vægter vi det gode fællesskab
højt. Fællesskab opstår, når vi ser og
møder hinanden på en måde, hvor vi alle
har betydning.

relation til de andre børn. Vi vægter
legeaftaler højt, og pædagogerne
hjælper gerne, hvis du har spørgsmål
hertil.

Det er vigtigt, at vi ser andre børn end
kun vores egne. Det gør en stor forskel,
hvis man lige har et ekstra minut til et af
de andre børn, som gerne vil fortælle dig
noget.

Ved at deltage i fælles arrangementer
og forældremøder lærer vi hinanden at
kende og støtter op om fællesskabet hos
Venøvej 9. Børnene oplever, at deres
hverdag i institutionen er vigtig.

I takt med, at dit barn bliver større,
betyder legeaftaler meget for dit barns

Vi møder hinanden
På Venøvej 9 betyder det meget,
at vi hilser på hinanden, når vi
kommer og går. Vi lærer børnene
at være sociale og at møde andre
på en god måde.

Hos os er vi mange forskellige
voksne og børn, og vi lærer vores
børn at vise forståelse og tolerance
for andre, uanset hvem man er.

Mød de voksne og de andre børn
Vi skal være opmærksomme på, at med åbenhed, så lærer dit barn
børnene gør, hvad vi gør og kopierer hurtigt samme adfærd.
de voksnes adfærd. De hører mere
end vi tror, og ubevidst tager de det
med sig.

Samarbejde
Det er væsentligt for børnenes vi bedst barnet sammen i dets
trivsel, at der er et god samarbejde udvikling.
mellem forældre og personale.
Det er derfor vigtigt, at vi alle
I et godt fællesskab mellem jer og overholder eventuelle aftaler og
os opstår det gode samarbejde henvender os til hinanden, hvis vi
omkring dit barn. Sådan støtter har noget på hjertet.

Brug af mobil
Det er vigtigt at lade mobilen blive når det bliver hentet. Vi ser helst,
i lommen, når du henter dit barn. at brug af mobil foregår udenfor
institutionen.
For barnet har det betydning, at det
har jeres fulde opmærksomhed,

Vi passer på hinanden
Der er en del biler på
parkeringspladsen og cykler på
stien ved institutionens indgang.
Hav øje på dit barn og have øje for
de andre børn, når du kører til og
fra parkeringspladsen i bil.

Brug gerne de ti ekstra sekunder for
ordentlig orientering. Parker kun på
de afmærkede pladser, så vi undgår
kaos.
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