DIT BARNS TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD
Hos Beder dagtilbud vil vi sætte fokus på børnenes trivsel. Vores målsætning er at skabe
et trygt sted, hvor tætte relationer, udfordringer, trivsel og fællesskab prioriteres højt.
For kun ved at arbejde aktivt for et godt fællesskab imellem jeres børn indbyrdes og de
voksne de møder, kan vi skabe trivsel for alle i Beder dagtilbud.

Vores indsats for at skabe fællesskab og trivsel tager afsæt i lokal udviklingsplanen for
Beder dagtilbud, hvor vores vision er at udvikle:


Glade og sunde børn



Personligt robuste, livsduelige og kreative børn, som har højt fagligt niveau og er
rustede til at møde fremtidens udfordringer.



Børn der er aktivt deltagende i fællesskabet.

Fællesskab og trivsel i Beder dagtilbud
Fællesskab betyder for os i det daglige arbejde, at vi understøtter, at barnet har et
tilhørsforhold til gruppen, og at der skabes muligheder for, at venskaber kan opstå.
At der er trivsel betyder for os, at man føler sig godt tilpas i gruppen, samt at barnet har
positive relationer til børn og voksne.

Men det er oftere nemmere sagt end gjort og for at nå vores vision og mål arbejder vi med
en række af indsatser, der skal skabe inklusion og rummelighed og forhindre eksklusion af
nogen fra børnegruppen. Men arbejdet for at skabe trivsel og fællesskab kan ikke isoleres
til institutionen og dagplejen. Det er nødvendig med en fælles indsats fra alle voksne
omkring børnene.

Forældretips


Bak op omkring det pædagogiske personales bestræbelser på at inkludere alle i
institutionens aktiviteter.



Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler i børnegruppen.



Tal ikke dårligt om andres børn i institutionen eller dagplejen eller om deres forældre.

Konkrete tiltag i Beder Dagtilbud
For at hjælpe i bestræbelserne for at skabe trivsel og fællesskaber ved Beder dagtilbud,
arbejder vi med en række af redskaber, der skal forhindre eksklusion og skabe inklusion.

Da der er mange veje, der fører til trivsel og fællesskaber, er nedenstående redskaber ikke
nødvendigvis redskaber, som alle bruges i alle institutioner eller i dagplejen.

Hver afdeling arbejder med de tiltag, som det er meningsfuldt at inddrage i hverdagen.
Desuden foregår der allerede i den almindelige pædagogiske praksis et væld af aktiviteter
som styrker trivsel og fællesskab. Fx fælles madlavning, bålplads, fælles sang, drama,
projekter og meget mere.

Hvis du vil vide mere om, hvad din institution/dagpleje gør, så kan du læse mere om det
på Beder dagtilbuds hjemmeside under ”Info fra Dagtilbudet”.
Læs mere om Beder dagtilbuds konkrete tiltag på Beder Dagtilbuds hjemmeside under ”Dit
barns trivsel i Beder Dagtilbud”:

Fri for mobberi (primært børnehavebørn)
Trin for Trin (primært børnehavebørn)
Relationskemaer og Butterfly
Anerkendende tilgang

