Løvestuen i Vuggestuen Trekanten

Hvem er vi?
•
•
•

Vuggestuen Trekanten er Aarhus Kommunes eneste særlige vuggestue.
Vuggestuen Trekanten er normeret til 29 børn, heraf 4-5 børn med vidtgående fysiske
og/eller psykiske handicaps.
Vuggestuen Trekanten har to stuer med vuggestuebørn samt en lille skærmet stue, hvor
børnene med særlige behov har deres base – Løvestuen.

Hvad er Løvestuen?
•
•
•

Løvestuen er en skærmet gruppe i en normal institution, hvor vi har mulighed for at
tilrettelægge en god og rar dagligdag for børn med hensyn til særlige behov.
Løvestuen fungerer som base for vores børn med funktionsnedsættelse.
På Løvestuen har vores hverdag en høj grad af struktur og genkendelighed, og de gode
fysiske rammer giver mulighed for at skabe ro i de perioder, der er brug for det.

Hvem arbejder her?
•
•

Personalet er uddannede pædagoger med stor faglighed, erfaring og viden indenfor den
specialpædagogiske praksis.
Der samarbejdes tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. fysioterapeuter,
musikterapeuter og ergoterapeuter, om at skabe den bedst mulige udviklingsplan for det
enkelte barn.

Hvordan arbejder vi?
•
•
•
•

•
•
•

Vi arbejder med individuelle forløb, hvor aktiviteterne tilrettelægges efter, hvad børnene
har behov for.
Vi lægger vægt på et udvidet forældresamarbejde, med et højt informationsniveau og
mulighed for samtaler efter behov.
I vuggestuen arbejder vi med bl.a. tegn til tale, billedkommunikation, specialhjælpemidler
og specielt udvalgt legetøj.
Inklusion er et af nøgleordene i vores arbejde. Børnene på Løvestuen er en del af
fællesskabet i hele vuggestuen, og inkluderes i hverdagen på de andre stuer i det omfang,
de kan profitere af det.
Vi vægter en høj etik i vores samspil med børnene, i vores forældresamarbejde samt i
vores personalegruppe, og vi arbejder ud fra en grundlæggende værdi om, at livsglæde,
engagement og humor er noget af det væsentligste i dagligdagen.
Vi arbejder med, at alle børn har en primær og en sekundær kontaktpædagog. Det er med
til at skabe tryghed og kontinuitet i det enkelte barns dagligdag.
Vuggestuen har desuden en køkkenleder med erfaring og uddannelse inden for ernæring og
specialkost.

Det praktiske
Du finder Vuggestuen Trekanten i det nordlige Aarhus, og vi ligger godt placeret med
dejlige udefaciliteter samt gode muligheder for at komme rundt og opleve naturen.
Vi modtager børn fra hele Aarhus og ind imellem fra andre kommuner. Derfor kører nogle
af vores børn i taxa til og fra Vuggestuen.
Generelle åbningstider
Mandag – torsdag
Fredag

kl. 06.30 – 17.00
kl. 06.30 – 16.30

Kontakt:
Vuggestuen Trekanten
Kildehøjen 4-6
8240 Risskov
Tlf. 2115 8035
Pædagogisk leder: Marianne Dremark
Eller kig ind på vores hjemmeside:

Vuggestuen Trekanten er en del af Dagtilbuddet Ellevang, som dækker over i alt 4 institutioner i
Vejlby-Risskov området
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