Værdier og det pædagogiske arbejde i Regnbuen
Ny i Regnbuen :
Det kan være en stor omvæltning for barn og forældre at starte i vuggestue eller børnehave.
Der er mange ting, der skal læres, og nye børn og voksne, man skal lære at kende.
Det er vigtigt at gøre overgangen så tryg om omsorgsfuld som muligt.
Vi voksne skal være meget opmærksomme på at lytte til barnets signaler, og hvordan det
reagerer på alt det nye, så vi bedst muligt kan hjælpe og støtte det til en god start i
Regnbuen.

Værdigrundlag:
Vi arbejder ud fra det fælles værdigrundlag og faglige grundlag for hele dagtilbud Højvangen
Personale, forældre og børn skal i gensidighed skabe rammerne for en god hverdag.
Børnene skal opleve en hverdag, hvor de er omgivet af tillid, respekt og tryghed, og være
glade for at gå i Regnbuen.
Børnene skal have mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og kreativt, hvor krop og
følelser også har en naturlig plads
Livets og årets gang skal være bærende principper i børnenes dagligdag.

Delmål:
Børn og voksne omgås hinanden i en venlig, humoristisk og imødekommende tone, så alle føler
sig godt tilpas.
Børnene sikres et kropssprog, der er i overensstemmelse med talen, så det oplever balance
mellem det, der siges og det, der menes.
Børnene gives mulighed for at afprøve sig selv som selvstændigt menneske.
De opmuntres til selvstændighed og selvhjulpenhed.

Det pædagogiske arbejde:
Børnene udfordres, så nysgerrighed til nye oplevelser vækkes.
Ingen børn er ens eller har samme behov, derfor sikres de muligheden for særlige hensyn.
Børnenes kreativitet og fantasi stimuleres og opmuntres, så de får lyst til at tænke i nye
baner og ideer.
Ikke alle familieforhold er ens, og derfor er det naturligt at snakke om forskellige familie/boformer mv.
Traditioner, årstider og højtider er nogle af de faste holdepunkter, alle har brug for, og
derfor indgår disse i dagligdagen i Regnbuen.
I Regnbuen vægter vi højt, at børnene har mulighed for at knytte kammeratskaber på tværs
af alder og grupper, og får mulighed for at dyrke det
Vi prioriterer også legen højt. Børnene udvikles gennem legen og de lærer at fungere socialt.
De lærer at forstå sammenhænge i hverdagen. De lærer også, at tingene er nuancerede og
kan ses fra forskellige vinkler. De lærer turtagning, at tage hensyn til hinanden og meget
andet

