Nærvær
Definition
At være tilstede både fysisk og psykisk. At være lyttende, opmærksom og udvise
interesse.
Børnene
At vi er 100 % fysisk og psykisk til stede. Man er til stede hvor børnene er (hvor de
leger).
At vi er i øjenhøjde med børnene.
At vi er lydhøre overfor - og opmærksom på børnenes behov.
At vi er nærværende i aktiviteter, ved spisning og i andre hverdagssituationer.
Forældrene
At vi er fysisk og psykisk til stede overfor forældrene i aflevering - og
afhentningssituationen (dersom børnene og situationen tillader det).
At vi er lydhøre overfor forældre og deres informationer om barnets behov.
At vi er nærværende i forældresamtaler.
Kollegerne
At vi er fysisk og psykisk til stede for hinanden.
At vi er lyttende overfor kollegernes input.
Fællesskab
Definition
Når flere mennesker indgår i en gruppe, hvor fundamentet bygger på samhørighed,
fælles mål og fælles værdier.
Børnene
At vi arbejder inkluderende, så alle børn føler sig som en del af fællesskaber, da det
er via fællesskaberne, at børnenes sociale kompetencer udvikles.
At vi arbejder med, at alle børn deltager i leg/aktiviteter både på stuen og på tværs af
stuer/afdelinger.
Forældrene
At vi bibeholder traditioner, såsom julefester og årlig sommerfest.

At vi i samarbejde med forældrene sikrer, at det enkelte barn udvikles og trives, bedst
muligt.
Kollegerne
At vi alle arbejder, ud fra et fælles værdisæt.
Ved at blive mødt med anerkendelse–blive hørt og set, skabes der mulighed for, at
alle føler sig som en del af fællesskabet.

Faglighed
Definition
Under fortsat udarbejdelse.
Børnene
Punkter vi arbejder med, som vi betragter som en del af vores faglighed omkring
børnene:
Inklusion, sprog, mad og viden, digitale medier / viden, sociale spilleregler, samling,
fællesskaber.
Måder vi arbejder med det på er gennem brug af ugeplaner, læreplansarbejdet,
refleksion, dagtilbudsloven, rammer, aktiviteter, stuemøder og gruppeinddelinger.
Forældrene
I samarbejdet med forældrene, vil vores faglighed komme til udtryk gennem møder,
forældreguidning, dokumentation, temaaftener, vores kommunikation med
forældrene, dokumentation, ”den vanskelige samtale”, samt brug af læring fra
”Sammen om barnet”.
Vi vil arbejde fagligt med at være tydelige, vores fortællinger, åbenhed,
relationsarbejdet og empati.
Kollegerne
Som kollegaer vil fagligheden træde frem ved vores interne sparring,
kommunikation, refleksion over egen praksis, videndeling, nysgerrighed på
hinandens praksis, brug af læring fra ”Sammen om barnet”. Vi udnytter hinandens
kompetencer og giver og modtager feedback / feedforward.

Nysgerrighed
Definition
Nysgerrighed er en elementær menneskelig følelse af at ville kende til noget ukendt.
Det er en trang til at undersøge omverdenen som en medfødt motivation ledsaget af
informationssøgende adfærd. Nysgerrighed giver os mulighed for at søge
perspektiver og bagvedliggende forklaringer for adfærd og handlinger hos andre.
Børnene
Gennem det at bevare vores nysgerrighed, har vi mulighed for at ændre vores syn på
børnene, se andre motiver og barnets intentioner. Dermed kan vi blive endnu bedre til
se fra børnenes perspektiv, og nysgerrigheden kan skabe større forståelse.
Vi ønsker også at skærpe børnenes nysgerrighed.
Forældrene
Gennem nysgerrighed kan vi bevare åbenheden i mødet med forældrene og deres
perspektiver.
Nysgerrighed kan være med til at skabe et trygt rum, hvor forældrene kan åbne sig,
for bedst mulig udvikling for børnene.
Vi har daglig kontakt med forældrene og spørger ind til familielivet og barnets trivsel
hjemme.
Kollegerne
Gennem nysgerrighed kan vi blive klog på andre metoder.
Nysgerrigheden skaber refleksion og mulighed for at se motiver.
Nysgerrigheden skaber bedre samarbejde. Det skaber det gode kollegaskab og
fællesskab, hvor vi spørger ind til hinanden.
Nysgerrighed kan skabe kreativitet, nye tanker og udvikling.

Anerkendelse
Definition
At blive set som den man er. At ens følelser og oplevelse af situationer bliver hørt og
respekteret. Man behøver ikke altid få ret, men har ret til at blive hørt.

Børnene
At vi ser og hører barnet, der hvor barnet er. Med respekt for børnenes forskellighed,
arbejder vi konstant med fællesskaberne i børnegrupperne.
Forældrene
At vi har en gensidig god tone og åben dialog, med respekt for de forskellige
perspektiver på børnene. Vi har opmærksomhed på de gensidige forventninger vi har
til hinanden.

Kollegerne
Et samarbejde i gensidig god tone og åben dialog. Vi anerkender hinandens faglighed
og forskellige kompetencer og perspektiver.

Ærlighed
Definition
Ærlighed er vigtig, for at fremstå som en troværdig og oprigtig voksen. Ærlighed med
omtanke. Ærlighed berører følelserne, og er en del af det at fungere sammen socialt.
Børnene
Skaber en kultur, hvor børnene er ærlige i deres samspil med hinanden og overfor de
voksne. Vi som voksne er rollemodeller for børnene.
Forældrene
At vi skaber tryghed, når de afleverer børnene. Det skaber bedre dialog, hvis man er
ærlige begge veje.
Kollegerne
Vi ved, at det at være ærlige, trygge, tryghedsskabende og tillidsfulde skaber en
arbejdsplads, hvor man ved hvor man har hinanden.
Ærlighed skaber åbenhed og troværdighed, god arbejdsmoral, fællesskab og
engagement

