Dagtilbud Højvangen.
VISION
At skabe et dagtilbud, hvor alle børn bliver så dygtige som de kan, hvor fokus er på
udvikling, læring og trivsel.

MISSION
•

Et dagtilbud, hvor barnets trivsel, udvikling og læring er i fokus



Et dagtilbud med professionelle med høj faglighed, der møder børnene med
nærvær og autenticitet og som evner at organisere det pædagogiske arbejde

•

Et dagtilbud hvor de pædagogiske læreplaner er i centrum for den pædagogiske
praksis og i dialogen med forældrene

•

Et dagtilbud der medvirker til at børn udvikler sig til robuste individer, som tager
stilling til livet og dets udfordringer

•

Et dagtilbud der sikre at børn mødes af omgivelserne med respekt og empati og
lærer at indgå i forpligtigende fællesskaber, hvor der er respekt for andre

•

Et dagtilbud med professionelle voksne der fremstår som tydelige og troværdige
rollemodeller, som viser personlighed

•

Et dagtilbud der understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner –
sikre at der er fokus på kost og bevægelse

•

Et dagtilbud der inddrager forældrene som en aktiv ressource

Værdigrundlag for alle professionelle i Højvangen
Vi professionelle behandler hinanden ordentligt og værner om det, der skaber værdi
for Højvangen
Det gør vi ved:
- At tænke, hvad vi selv kan gøre for at forbedre situationen frem for at tænke, hvad
andre kan gøre bedre
- At være nysgerrige på hinandens institutioner, huse, stuer og kulturer samt møde
hinanden anerkendende
- At forpligte os til at omtale hinanden, vores ”kunder”, samarbejdspartnere og
området positivt samt sætte fokus på en kultur, hvor det, der binder os sammen, er
det vi er fælles om:

At skabe et dagtilbud, hvor alle børn bliver så dygtige
som de kan, hvor fokus er på udvikling, læring og
trivsel.
Som en paraply over vision og mission er Skanderborg Kommunes
værdier:
Engagement, Åbenhed, Mod, Fællesskab, Mangfoldighed og
Ordentlighed

