Velkommen i

■ Børnene får i Klodshans rammer, der
giver dem trivsel, tillid og tryghed. Vi
tager udgangspunkt i det enkelte barns
evner, behov og personlighed og arbejder med udviklingsplaner for alle børn.

■ Klodshans er en børnehave med cirka
60 børn i 3 til 6 årsalderen, som er fordelt på stuerne Mariehønen, Legoland
og Solsikken.
Børnehaven og legepladsen er indrettet,
så der er kroge og hjørner til ro og for-

dybelse. Men der er også pladser og
rum til udfoldelse af sprudlende energi
og vild leg.

Men vi lægger også vægt på, at barnets
udvikling først og fremmest foregår i
fællesskaber; med voksne og med andre
børn. Vi satser derfor på:

Vi befinder os tæt på Brabrand Søen og
Naturcenter Sølyst og prioriterer udflugter og oplevelser i området højt.

✓ at skabe de bedste rammer for børnene ud fra en dialog imellem personale, forældre og ledelse

✓ at udvikle børnenes evner og selvværd igennem ros, krav, musik, fællesaktiviteter og fri, ikke voksenstyret, leg
✓ at tage hensyn børnenes aldersspecifikke behov igennem indretning af
småbørnsgruppe, udelivsgruppe og storebørnsgruppe
✓ at styrke børnenes sprogkompetencer og generelle sproglige bevidsthed
igennem arbejdet i sproggrupper

■ Børn har behov for mangfoldige relationer og kontakter; både med jævnaldrende, større og mindre børn.

Her udvikler børnene sig, knytter venskaber og oplever tryghed sammen med
børn på samme alder:

Stuerne er sammensat af børn i alle
aldre, men vi satser også på "tværgående" grupper, hvor børn i samme alder
samles om fælles aktiviteter på tværs af
stuerne.

✓ Bamsegruppen samler de yngste,
der har særligt behov for en nænsom
start blandt "de store børn". Her oplever
de små tryghed igennem gentagne
sange, aktiviteter og lege

✓ Udelivsgruppen for de 4-5 årige
udforsker omgivelserne, naturen og
byen. Her besøges naturcentret, Den
Gamle By eller skoven, og børnene får
mulighed for at udfolde sig og få nye
oplevelser
✓ Storebørnsgruppen for de 5-6 årige
tager udgangspunkt i, at børnene stadig

har brug for sjove og hyggelige oplevelser, men også for manges vedkommende skal starte i skolen snart.
Vi satser derfor også på at udvikle deres
selvstændighed, almene viden, evner til
at tage imod beskeder og udfolde sig i
større grupper.

✓ at bruge forældrebestyrelsen til at
etablere dialog imellem forældrene og
personalet om børnehavens værdigrundlag og målsætninger

■ Klodshans er en børnehave, hvor
børn og forældre kommer fra mange
lande. Cirka halvdelen er fra Danmark,
mens den anden halvdel kommer fra
blandt andet Libanon, Tyrkiet, Somalia,
Vietnam og Island. Dette giver mangfoldighed, inspiration og glæde. Det giver
også brug for respekt, dialog og samarbejde. Derfor satser vi på:

✓ at inddrage forældrene i børnehavens liv og at grundlægge et godt forældresamarbejde med hjemmebesøg hos
forældre til nye børn
✓ at fastholde og styrke forældresamarbejdet igennem dialog med den
enkelte familie og respekt for dens
ønsker, situation og værdier

✓ at give plads til at forskellige kulturer og traditioner får udtryk i børnehaven igennem madlavning, fester og
arrangementer

Overordnet bygger børnehaven på
omsorg og kærlighed for det enkelte
barn og dets behov, ligesom vi vægter
respekt og ligeværdighed imellem børnene højt.

Børnehavens personale 2001

■ Vi kan tilbyde dit barn en mangfoldig,
tryg og dynamisk hverdag i Børnehaven
Klodshans. Du er meget velkommen til

at henvende dig til os med yderligere
spørgsmål:

Børnehavens leder:
Lone Norlander Smith. Tlf. 8625 2499
Børnehavens bestyrelse:
Peter From Jacobsen, Engdalsvej 96. Tlf. 8626 1428 (formand)
Morten Raffnsøe, Sivsangervej 13. Tlf. 8625 8633 (næstformand)
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