Strandhuses inklusions

Inklusion er retten til at være
fuldgyldig medlem af fællesskabet.
Vores børn skal opleve at de er en del
af de mange forskellige sociale
fællesskaber, man som 3-6 år kan
være i – i børnehaven såvel som i
fritiden derhjemme.
Bestyrelse og personale har
udarbejdet denne pjece for at stille
skarpt på, hvad forældre kan gøre for
at bidrage til egne og andres børns
trivsel.
Udgangspunktet er små handlinger
med stor virkning.
Et fælles ansvar for os og jer

Venskaber i fritiden følger med i
børnehave og omvendt

Kolding Kommunes ”slogan” Plads til alle
– når det giver mening – det er vores
udgangspunkt, når vi arbejder med børns
ret til at en del af fællesskabet.

Aftaler – legeaftaler
Lav legeaftaler med forskellige børn. Det er
ikke bare de oplagte/kendte børn, der kan
have glæde af, at blive venner med dit barn.
Effekt:
Du giver flere børn bedre forudsætninger for
gode legerelationer
Børn med forskellige forudsætninger og
baggrunde beriger hinanden.

Forældre der taler sammen er med til at
knytte bånd mellem børnene.
Deltag i forældremøder, fællesspisninger,
legepladsdage og julefester, hvor I har
mulighed for at lære hinanden og hinandens
børn at kende.
Effekt:
Du får en større forståelse for dit eget barns
samspil med de andre børn.
Du kan få et netværk, der kan række ud i
åerne.

Forældre I er rollemodeller for jeres børn.
Tal pænt om andre børn og voksne i dit barns
nærhed. ”Små kopper har også store ører”.
Effekt:
Når vi voksne viser respekt for hinanden, ser
børnene, at det er sådan det skal være.

Fødselsdage fremmer fællesskabet
Følg børnehavens fødselsdags politik.
Ønsker du at invitere børn hjem udenfor
børnehavetiden, så inviter alle børn –
alternativt alle piger eller alle drenge.
Effekt:
Ingen føler sig forbigået, når de efterfølgende
snakker om ”festen”.

Hjælp børnene til at lege videre, når du
henter dit barn.
Når du henter dit barn, er de ofte midt i en leg
– nogle gange med kun ét andet barn.
Hjælp det andet barn til enten at lege videre
eller til at finde nogle andre at lege med. Hvis
det andet barn ikke vil lege videre med
samme legetøj, så hjælp børnene med at få
ryddet op inden du tager dit barn med hjem.
Effekt:
Det andet barn føler sig ikke forladt og
kommer ikke til at stå med al oprydningen
alene. Det giver begge en god afslutning på
en god leg.

Ved siden af mit barn, står dit barn…
Tid og overskud til andre folks børn er ikke
altid det nemmeste i en travl hverdag. Men
det kræver ikke så meget.
Ex. Dit barn skal med ud og vinke farvel til
dig. Ved siden af står et barn alene. Tag bare
begge børn med ud for at vinke.
Effekt:
Du har nu inkluderet begge børn i det at vinke
samtidig med har begge børn én at lege med,
når du er taget afsted.

