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Velkommen til Frk. Ellen Gades Børnehave
Børnehaven har udarbejdet denne pjece, så man kan lære
Frk. Ellen Gades Børnehave lidt at kende
og samtidig få en fornemmelse af,
hvordan dagligdagen former sig.
God fornøjelse
Personale og Bestyrelse

Børnehaven - en god start på livet
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Børnehavens historie

Den selvejende institution

Sidst i 30’erne kom Frk. Ellen Gade fra Sønderjylland til Risskov for at arbejde som guvernante. Kort tid efter, at hun
var startet i sin stilling, blev familien, hun tjente hos, og en
gruppe forældre enige om at lave et sted, hvor deres børn
kunne være sammen med andre børn.
I en periode passede Frk. Ellen Gade alle børnene i det hus,
hvor hun blev ansat. I 1941 købte forældrene huset på Elmevej 6, hvor børnehaven stadigvæk har til huse i dag.
På Elmevej boede Frk. Ellen Gade på 1. salen, og i stueetagen
var der børnehave om formiddagen. Børnehaven blev drevet
som en privat børnehave, og Frk. Ellen Gade blev aflønnet
af forældrene. Hun arbejdede i børnehaven indtil sin død i
1967 - og først derefter blev børnehaven en selvejende institution.

Frk. Ellen Gades Børnehave er en børnehave med 40 børn i
alderen 3 år til skolestart. De er fordelt på 2 stuer - Orange
stue og Grøn stue.
Børnehaven er en selvejende institution, som bygger på
egne vedtægter, driftsoverenskomst og en forretningsorden.
Som selvejende institution arbejder vi under dagtilbudsloven, som giver de overordnede retningslinjer for arbejdet
med 0 - 6 årige børn. Vi har driftsoverenskomst med Aarhus
Kommune, og gennem driftsoverenskomsten er vi forpligtet
til at efterleve de retningslinjer for Børn og Unge, der er vedtaget af Aarhus Kommunes Byråd.
Som selvejende institution er forældreinddragelse et nøgleord. Det gælder både samarbejdet med forældrene i hverdagen og forældrenes inddragelse i bestyrelsesarbejdet.
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Bestyrelsen

Personalet

Vores bestyrelse består af repræsentanter valgt blandt forældre. Man vælges for en 2-årig periode. Derudover består
bestyrelsen af børnehavens leder og en personalerepræsentant. Bestyrelsen kan træffe beslutninger om principper for
børnehavens arbejde, og principper for anvendelse af en
budgetramme, der som minimum svarer til børnehavens rådighedsbeløb, og endelig har bestyrelsen indstillingsret ved
ansættelse af fast personale. Bestyrelsens sammensætning
besluttes af den selvejende institution, som, indenfor lovens
rammer, selv afgør, hvilke kompetencer der skal tillægges
bestyrelsen.

Frk. Ellen Gades Børnehave er en børnehave, hvor personalet trives. Vi har meget lidt udskiftning, så mens dit barn er
hos os, oplever det stabile voksenrelationer.
Frk. Ellen Gades Børnehave har mange fordele ved at være
en mindre børnehave. Både små og store børn kender hinanden på tværs af de to stuer. For børnene gælder det især,
at de kender og ofte knytter sig til alle voksne i børnehaven
og ikke kun til de voksne på deres egen stue.
Personalet har et tæt og godt samarbejde. Vi kan lide vores
arbejde, vi er stolte af vores fag, og vi er her, blandt andet fordi vi ønsker at være med til at gøre en forskel for dit barn.
Vi værdsætter et kollegialt grin, da livsglæde og nærvær er
med til at skabe daglig trivsel for både børn og voksne.

Børnehaven - et specialtilbud i et normalt
dagtilbud
Frk. Ellen Gades Børnehave er et dagtilbud, som modtager
børn med særlige behov og har derfor ansat pædagoger med
støttefunktion. Gennem aktiviteter arbejder pædagogerne
med støttefunktion målrettet mod at styrke de områder, hvor
børnene har behov. Formålet med indsatsen er at integrere/
inkludere børnene bedst muligt i børnehavens daglige rutiner. Derudover er vi bevidste om at lade børnene være med
på deres egne betingelser i lege og aktiviteter.
Når man ønsker at få sit barn i Frk. Ellen Gades Børnehave,
må man forvente, at ens barn skal indgå i en hverdag med
børn med særlige behov.

Forældresamarbejde
At være forældre i en selvejende daginstitution betyder blandt
andet, at forældreinddragelse er en naturlig del af hverdagen.
Selveje er en styreform, der i daglig praksis giver forældrene
mulighed for at gøre sine synspunkter gældende.
Den daglige kontakt mellem forældre og børnehavens personale samt en åben dialog ved aflevering og afhentning
er meget vigtig for dit barns trivsel. Hermed kan eventuelle
misforståelser forebygges.
Forældrene tilbydes 1. samtale med en pædagog efter ca.
½ år i børnehaven, herudover er der en samtale i forbindelse med skolestart. Opstår der et behov for yderligere en
samtale, aftaler vi tid til det.
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Værdier og Pædagogik
Værdier
Som selvejende daginstitution har vi vores eget værdigrundlag, som danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.
I sammenhæng hermed bygger vi også på de værdier, der
gælder for Aarhus Kommune: Troværdighed, engagement og
respekt. Børnehavens egne fem kerneværdier er følgende:
99 Respekt
99 Omsorg
99 Ansvarlighed
99 Engagement
99 Troværdighed
Vi prioriterer at kunne rumme mangfoldigheden, at den enkelte er betydningsfuld, og vi alle - både forældre, personale
og børn - har et forpligtende ansvar over for fællesskabet.

Det er vigtigt for os, at børnene i Frk. Ellen Gades Børnehave
kan se tilbage på deres tid i børnehaven som en god tid.
Børnehaven skal være et sted, hvor børnene kan lide at være.
Alle har krav på en meningsfuld hverdag i børnehaven.

Pædagogik
”Børnehaven - en god start på livet”
Når vi planlægger vores pædagogiske aktiviteter, forsøger vi
at tage udgangspunkt i børnenes egne ønsker og/eller de
behov, som vi ud fra vores iagttagelser vurderer, er relevante.
Her i Frk. Ellen Gades Børnehave har vi valgt at have legen
som fundament for vores pædagogik. Der skal være plads
til leg, da det er gennem leg, børnene gør erfaringer, og hvor
bl.a. sprog, motorik og sociale færdigheder udvikles. Gennem leg lærer børnene at tage hensyn, vise respekt, empati,
at samarbejde og løse konflikter.
Udgangspunktet for leg kan være forskellig. Det kan være
leg, hvor vi voksne lader børnene ”lege i fred”, leg, hvor pædagogen er igangsætter eller inspirator, eller leg, hvor pædagogen udfordrer eller støtter legen.
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Sproglig indsats
Sproget er en forudsætning for at kunne begå sig. Barnets
sproglige udvikling er noget af det mest betydningsfulde, der
sker i et barns liv. Sproget giver identitet, og barnet lærer at
forstå sig selv og sin omverden, hvilket er afgørende for barnets udvikling. Her i børnehaven har vi vores egen sprogvejleder, og vi sprogvurderer alle børn. Sprogvurderingen sker,
inden barnet er 3 år og 4 måneder.
Opgaven som sprogvejleder består i at sikre, at der finder en
sprogudvikling sted. Sprogvejlederen og personalet er i dagligdagen opmærksomme på børnenes sprogudvikling, og
hvordan sproget i øvrigt bruges i barnets leg og interaktion.
Selve sprogvurderingen foregår i samarbejde med forældrene, og resultatet drøftes til den første forældresamtale.

Overgange
Fra vuggestue/dagpleje til børnehave
Her i Frk. Ellen Gades Børnehave vil vi gerne være med til
at gøre overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehaven
så rar og tryg som mulig. Vi inviterer barnet til at komme på
besøg sammen med sin vuggestue/dagpleje, og ca. 14 dage
før start i børnehaven inviteres man på besøg sammen med
mor og far. På den måde er det ikke en helt ny og fremmed
verden, der møder barnet, når indkøringen starter.

Fra børnehave til skole
I november måned, når tiden nærmer sig for skoleindskrivning, er det tid for jer som forældre og os pædagoger at gøre
status på jeres barns udvikling og gøre overvejelser omkring
skolestart eller ej.
Børnehavens opgave er at vejlede jer ud fra vores kendskab
til jeres barn, så I har den vinkel med, når I træffer jeres beslutning om, hvorvidt jeres barn skal starte i skole.
I foråret starter vi ”Gul gruppe” op for de børn, der skal starte
i skole efter sommerferien. Her mødes vi en gang om ugen
og øver skolerelaterede aktiviteter. Det kan være aktiviteter
som små opgaver, hvor vi træner at række fingeren op og
sidde stille, at tegne et menneske og at skrive sit navn - aktiviteter der alle er vigtige i processen med at gøre børnene
skoleparate.

Kostpolitik
Gode vaner grundlægges i børnehaven. Her i Frk. Ellen Gades Børnehave vil vi gerne medvirke til at skabe nogle gode
og sunde kostvaner hos børnene. Vi opfordrer forældrene til
at tage udgangspunkt i Fødevaredirektoratets kostråd.
Ud over den overordnede kostpolitik har børnehaven også
en måltidspolitik. Når vi spiser, har vi fokus på, at børnene
skiftes til at sige værs’go, og at de snakker med de børn, de
sidder sammen med. Under måltidet taler vi ofte om dagens
aktiviteter, maden vi spiser og oplevelser hjemmefra.
I forbindelse med årstidens traditioner (jul, fastelavn, påske
m.v.) og fødselsdage vil vi gerne bede forældrene om at tilstræbe, at slik og sukker reduceres til et minimum.
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Vores hverdag
Morgen
Vi prioriterer, at der hver morgen, når børn og forældre kommer, er en imødekommende og positiv stemning, så alle føler sig velkommen og får en rolig start på dagen.
I de rolige morgentimer leger børnene sammen, tegner, spiller spil, laver puslespil og læser bøger.

Formiddag
Kl. 9.30 - 10.00 spiser vi et lille formiddagsmåltid. Her samler vi børnene og bruger denne stund til hyggesnak og information om dagens aktiviteter.
Det er efter formiddagsmåltidet, vi tager fat på fællesprojekter, spontane og planlagte aktiviteter som at synge/danse og
spille på instrumenter, klippe, klistre, sy, tegne, male, legeskrive.
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Derudover er der mulighed for at benytte børnehavens puderum til sværdkamp, brydning, gymnastik og anden fysisk
udfoldelse.
På børnehavens legeplads er der mulighed for boldspil,
gynge og klatre, benytte børnehavens udeværksted og naturværksted. Derudover kan der etableres et bålsted, således at
der er mulighed både for bål og bålmad.
Vi tager ofte på ture, da børnehavens beliggenhed appellerer
til udflugter til skov og strand.
Vi sætter pris på en fleksibel hverdag, hvor der ud over planlagte aktiviteter også er plads til spontanitet. Spontaniteten
er med til at gøre hverdagen varieret og spændende for både
personale og børn.
Ofte er børnene godt i gang med gode lege med hinanden,
hvor de har det sjovt, og det giver vi dem tid og rum til. Vi
støtter dem i at etablere og fastholde gode venskaber – venskaber som gerne må række ud over tiden i børnehaven. I
vores hverdag hjælper vi også børnene med at lære positive
sociale omgangsformer og at indgå i et forpligtende fællesskab.
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Kl. 11.30 holder vi samling. Her samles børnene stuevis.
Samlingen er en hyggelig stund, hvor hele stuegruppen mødes. Vi snakker om relevante emner og temaer, og her får
det enkelte barn mulighed for at træde frem og bliver set og
hørt, og de lærer samtidig at lytte til andre.

Middag
Til middag spiser børnene deres medbragte mad. Børnene
sidder på faste pladser i en mindre gruppe.
Vi tilskynder at opnå en rar stemning under måltidet, hvor
der er mulighed for at snik-snakke sammen. I forbindelse
med måltidet støtter og opfordrer vi børnene til at være så
selvhjulpne som muligt.

Eftermiddag
Efter frokost går vi på legepladsen. Det gør vi altid, næsten
uanset hvordan vejret er. Her har børnene rig mulighed for
motoriske udfordringer såsom løb, hoppe, gynge, klatre,
cykle og boldspil. Børnene finder også her sammen på tværs
af stuerne, enten i små eller større grupper.
Kl. 14.30 spiser vi vores medbragte eftermiddagsmad. Om
foråret og sommeren og når vejret ellers er til det, henter vi
vores frugtposer ud og spiser på legepladsen.
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Med denne pjece har bestyrelse og personale i
Frk. Ellen Gades Børnehave
ønsket at give et indblik i, hvordan dagligdagen former sig i vores børnehave.
I er altid velkommen til at kontakte børnehaven,
enten på telefon, på mail eller aflægge børnehaven et besøg.
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Frk. Ellen Gades Børnehave
Elmevej 6 · 8240 Risskov
Tlf. 8713 8119
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag 6.30 - 16.30
www.frkellengade.dk
www.daginstitutioner-aarhus.dk
www.aarhus.inst.dk

