BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING.
LÆRINGSMÅL:.

-

At Dragebakkens børn udvikler selvværd og selvtillid.
At Dragebakkens børn udvikler empati, respekt og anerkendelse for andre mennesker.
At Dragebakkens børn lærer at sætte personlige grænser, viser andre hvor langt de kan/ vil gå.
At Dragebakkens børn lærer at udtrykke meninger, følelser og tanker, samt udvikler forståelse
for andres.
- At Dragebakken skaber rammerne, således børnene trygt kan tage initiativ til deltagelse i
fællesskabet, og udvikle sig til selvstændige, stærke og alsidige personligheder.
- At Dragebakkens børn ved de er perfekte som de er.
METODER:.

- Vi møder det enkelte barn med respekt og anerkendelse, lægger megen vægt på at skabe
positive relationer til de voksne i Dragebakken.

- Vi arbejder målrette på, at Dragebakkens børn får den omsorg, støtte og opmærksomhed, de
har brug for.

- Vi arbejder for en hverdag præget af anerkendelse, respekt og omsorg i et mobbefrit miljø.
- Vi arbejder bevidst på at skabe en sammenhæng i barnets liv , i overgangen mellem forældre og
børnehave. Således at barnet trives og udvikler sig bedst muligt.

- Vi støtter og vejleder børnene i at løse konflikter på en positiv og anerkendende måde.
- Vi giver børnene lov til at forfølge egne små/ større projekter, står klar ved sidelinien med gode
råd, opmuntring og støtte.
PRAKSIS EKSEMPLER:.

- Vi møder det enkelte barn med respekt og anerkendelse, som den unikke person de er.
- Vi lægger megen vægt på som voksne , at have en positiv relation til Dragebakkens børn, og
-

give dem den opmærksomhed, støtte og omsorg de har brug for.
Vi arbejder med fri for mobberi, og bliver certificerede inden medio 2017.
Vi træner børnene i selvhjulpenhed.
Vi giver barnet tro på egen formåen dagen igennem.
Vi støtter barnet i at finde egne grænser og værdier, dette igennem forskellige aktiviteter og
udfordringer.

HVAD KAN VORES FORÆLDRE GØRE:.

- Dragebakkens forældre kan styrke barnets selvhjulpenhed. Lad barnet gøre mest muligt selv, og
inddrag det i dagligdagens gøremål på en legende måde.

- Dragebakkens forældre kan støtte barnet, prøve at sætte sig ind i deres tankegang og måde at
gøre tingene på.

- Dragebakkens forældre kan støtte deres barn i udviklingen af identitet, tal om navn, alder,
familie, stamtræ, kæledyr, venner med mere.

- Dragebakkens forældre kan tage udgangspunkt i barnets interesser og udvikling, og planlægge
sjove, udfordrende aktiviteter sammen.
HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT FOR BØRNENE ?.
Det hele handler om at barnet udvikler sin egen identitet . Der er brug for at blive set som man er,
og ikke hvad man ønsker at se. Børnene skal føle sig set, elsket, af nærværende voksne, dom
møder barnet der hvor det er.

