Vision
”En god dag hver dag – resten af livet”
Hvilke konsekvenser får de valg, du træffer i dag for morgendagen?
Dagtilbuddets langsigtede mål er, at være medskabere af ”Det gode børneliv” i Børneby Ellekær. Vi vil
arbejde henimod, at det er områdets børn, som går i Børnebyen og at de enkelte afdelinger afspejler
børnesammensætningen i området.
Vores vision tager udgangspunkt i et ønske om i samarbejde med børnenes forældre at skabe det bedste
for dagtilbuddets børn, herunder at understøtte Aarhus kommunes målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
Personalet i dagtilbuddet er veluddannet og vi prioriterer videreuddannelse og kompetenceudvikling højt,
da vi tror på, at et højt fagligt niveau og metodeansvar i det daglige arbejde er med til at skabe trivsel på
arbejdspladsen.
Værdigrundlag
Vores grundlæggende menneskesyn tager udgangspunkt i det unikke i individet og i fællesskabet. Alle er
noget enestående og noget værdifuldt. Grundlæggende møder vi hinanden, børn og forældre med anerkendelse af den enkeltes forståelse og oplevelse af verden. Vejen til dialog opnås bedst ved gensidig nysgerrighed og åbenhed. Barnet har behov for og krav på omsorg. Dette sker i de nære og tætte relationer,
hvor de voksne tager ansvar for barnets trivsel og læring. Kroppen har stor betydning for barnets læring,
hvorfor vi forpligter os til at skabe rum for børnenes fysiske udfoldelser, og for på denne måde at bevare
barnets naturlige bevægelsesglæde.
Anerkendelse – vi anerkender hinandens intentioner – ikke nødvendigvis hinandens handlinger – derfor
forpligter vi os til at spørge ind til det, vi ikke forstår.
Omsorg – er at tage ansvar i forhold til børnenes udvikling – derfor skal alle ses og være en del af fællesskabet. Vi siger goddag og farvel hver dag til alle kolleger. Børn og voksne hilser vi på, når vi møder
dem på vores vej.
Åbenhed – er at lytte til andre – og at give sin egen mening til kende – derfor forpligter vi os til at tale
respektfuldt til og om hinanden.
Dialog – vi understøtter den gode dialog i dagtilbuddet gennem aktivt sprogarbejde
Bevægelsesglæde – vi vil skabe rum for børnenes fysiske udfoldelser – derfor forpligter vi voksne os til
at bevæge os/lege sammen med børnene. Krop imiterer krop.
Aarhus kommunes værdigrundlag tager udgangspunkt i følgende TRE værdier, som vi efterfølgende
har fortolket in i vores dagtilbud.
Troværdighed – vi skal være med til at sørge for, at der altid er tillid til vores måde at agere på overfor
forældre og børn. Det gør vi bedst ved at være åbne i vores kommunikation. Forældrene skal kunne stole
å, at vi arbejder for deres børns bedste.
Respekt – der er vigtigt for os, at der er respekt om mennesker, der er anderledes end os selv. Vi skal
være med til at skabe den gode stemning og behandle hinanden ordentligt i alle vore samarbejdsrelationer.
Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel, når vi møder udfordringer med børn og forældre.
Engagerede voksne er med til at give liv og glæde i vores hverdag. Gennem vores engagement skal vi
fremstå som gode forbilleder for børnene.

