ET TRYGT OG RUMMELIGT BØRNEFÆLLESSKAB
Den integrerede institution Solsikken
Værdigrundlaget i Solsikken tager udgangspunkt i vores vision, der har det trygge og rummelige børnefællesskab som
omdrejningspunkt. Dette har vi, da deltagelsen i forpligtende fællesskaber er afgørende for, at barnet udvikler en
stærk selvforståelse og lærer at etablere og opretholde sociale relationer. Visionen er et udtryk for hverdagen og det
pædagogiske arbejde hos os, men ligeledes et fælles pejlemærke, der hele tiden fastholder vort fokus på børnenes
trivsel, udvikling og læring. Visionen lyder således:
”Vi vil, at alle børn i Solsikken føler sig set og forstået hver dag
- og at børnefællesskabet styrkes heraf”
SE MIG – SIG MIG
Tryghed går forud for og er helt essentielt for børns trivsel og udvikling. At børnene føler sig trygge hos os er derfor
helt grundlæggende for, at vi kan arbejde meningsfuldt med vores vision. Rammerne for trygge børn skaber vi
gennem nærværende voksne, der formår at se det enkelte barn ud fra dets forudsætninger. I hverdagen arbejder vi
blandt andet på at skabe tryghed ved at, alle børn møder et omsorgsfuldt personale, der netop ser og møder barnet
der, hvor det er – dét såvel fysisk som psykisk. Vi benævner barnet med navn og med, hvad det er optaget af i
øjeblikket, fx ved at sige ”Du bygger Lego, Peter” eller ”Jeg kan se, det er svært at tage sko på, Peter”. Når vi ser
barnet i såvel dets ressourcer som udfordringer, lader vi det vide og mærke, at det er omsluttet af et personale, der
opmærksomt interesserer sig og kæres om dets velbefindende.
FORSTÅS UD FRA EGNE FORUDSÆTNINGER
Vi ønsker at støtte børnene i at udvikle sig til selvstændige individer, der hviler i sig selv ud fra egne forudsætninger.
Vi arbejder derfor ud fra et anerkendende menneskesyn og tager udgangspunkt i, at hvert enkelt barn er unikt, og at
barnet skal forstås ud fra individuelle behov. Ved at forstå børnenes forskellighed støtter vi både op om barnets
selvværd, selvtillid og sunde selvforståelse. Som forælder vil du derfor opleve, hvordan vi aktivt giver plads til alle og
imødekommende lader forskelligheder fylde ind i børnefællesskabet. En del af at udvikle en sund selvforståelse er
netop anerkendelsen af, at der er noget, der kan være svært for mig, og noget andet, der kan være svært for dig –
og det er helt okay! Som forældre vil du derfor også opleve, at vi såvel støtter som udfordrer dit barn og, at vi heri
ser jer som en afgørende ressource og samarbejdspartner
DET BOMSTÆRKE BØRNEFÆLLESSKAB
Den overordnede fællesnævner for det pædagogiske arbejde med at skabe trygge og selvstændige børn er at vise
vejen ind til det gode børnefællesskab - både fællesskabet i Solsikken, men også de fællesskaber som børnene skal
indgå i senere i livet. Når børn leger sammen, får de betydning for hinanden, og der opstår relationer, som rækker ud
over situationen, hvor de leger – de bliver venner. Dette fokus afspejler sig både i vores hverdag og interaktion med
børnene, men ligeledes i den måde vi har struktureret os på, som et åbent, funktionsopdelt hus med pædagogisk
planlagte aktivitetsgrupper. Det betyder, at der hos os er frihed til, at dit barn kan være deltagende i aktiviteter dér,
hvor det føler sig trygt, velstimuleret og opslugt i et godt legefællesskab samtidig med, at der foregår leg i planlagte
grupper. Grupperne skaber grobund for nye relationer og lege, og skaber et solidt grundlag for, at barnet kan være
i legerelation med mange forskellige børn. Som forældre vil I derfor opleve, hvordan vi lader alle være en del af
gode legefællesskaber og prioriterer tid og nærvær til at lære børnene legens spilleregler, herunder kommunikation,
vente på tur, spejling og kompromis.
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