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Det lægger vi især vægt på 
 
 

Sammenhæng på tværs af huset 
 
Vi er struktureret, så børnene har et fast tilhørsforhold til 
en stue og en fast kontaktvoksen på stuen. Men vi 
arbejder meget med fællesskaber på tværs af stuerne, 
så både børn og voksne oplever Rønnebo som ét hus. 
Vi mødes på tværs i grupper og aktiviteter. Børnene 
mødes i fællesrummet, på legepladsen og i grupper i 
løbet af ugen.  
 
Vi ønsker, at alle voksne kender alle børn. Det giver 
tryghed for jer, der skal aflevere jeres børn til os. Det 
giver tryghed for børnene, at de kender de voksne, der 
er her. Vi lægger vægt på, at alle voksne ved lidt om alle børn, så der er sammenhæng på 
tværs af huset. 
 
Selv om børnene har en primær pædagog, betyder det også, at alle voksne kender lidt til 
alle børn. De voksne ved lidt om børnenes styrker, udfordringer, hvornår de bliver glade, 
hvornår de bliver kede af det, hvad der gør dem bange. De voksne ved, hvad der er på 
spil. Så hvert barn har en base, et fast holdepunkt. Og der er altid en voksen, der kender 
det enkelte barn og den enkelte familie lidt bedre end andre. 
 

Et godt miks 
 
Vi er en erfaren personalegruppe, der er et godt miks af (relativt) unge og mere erfarne 
medarbejdere. Vores personalegruppe er sammensat af pædagoger og 
pædagogmedhjælpere med forskellig køn, alder og erfaring.  
 
Det er vidt forskelligt, hvad vi er bedst til, men fælles for os er, at vi brænder for arbejdet 
og ser forskellighed som en styrke. Vi har fokus på høj faglighed, engagement og glæde 
gennem et udviklende arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på en god balance. 
 
Nærvær er et nøgleord for os. Vi vil have voksne, som er der, som sætter sig ned og er i 
øjenhøjde med børnene – som bygger med og leger med. 
 

Ud i vind og vejr 
 
Vi lægger vægt på at komme ud og udnytte vores fantastiske udearealer, og at vi bor så 
tæt på Lisbjergskoven. 
 
Vores mål er at bruge vores dejlige nærområde så meget som muligt. Legepladsen og 
skoven indbyder til, at vi får børnene med ud i naturen, hvor der er meget at lære og 
masser at gå på opdagelse i, samtidig med at kroppen er på arbejde, og sociale 
færdigheder bliver øvet.  
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Tæt samarbejde 
 
Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til både børn, forældre og personale. Det 
giver en god stemning i huset og smitter positivt af på alle. 
 
Vi lægger vægt på en åben og konstruktiv dialog, der bygger på tillid og respekt – og en 
fælles forståelse af, at det er barnets trivsel og udvikling, der er i fokus. 
 

 Vi er anerkendende, rummelige, samarbejds- og dialogsøgende ud fra, at vi har 
børnene i fokus. 

 Vi har fokus på det enkelte barns trivsel, læring, dannelse, robusthed og udvikling – 
og på hvordan vi sammen hjælper de ting bedst muligt på vej. 

 Vi stræber efter at finde, vedligeholde og finpudse den rette balance mellem 
faglighed, rummelighed og omsorg. 

 
Et godt samarbejde bygger også på forventningsafstemning, en god hverdagsdialog og 
helt overordnet en konstruktiv dialog med fokus på barnets udvikling. Der skal være en 
åbenhed fra jer til os, hvor I giver os relevante informationer mht. jeres barns hverdag og 
trivsel. I kan også forvente åbenhed fra os. I kan regne med, at vi kommer respektfuldt til 
jer med relevant viden om jeres barns trivsel og hverdag, når jeres barn er hos os – vi 
fortæller både om et sjove og det mindre sjove. 
 
Vi lægger vægt på et tæt lokalt samarbejde, især med skolen. Vi samarbejder med 
dagtilbuddets andre afdelinger og med skolen, særligt i forbindelse med samarbejde ved 
overgangen til skolestart. 
 
Bogspilloppen er et eksempel på et lokalt projekt. Her kommer frivillige på besøg hos os 
og læser sammen med børnene. Det er et eksempel på, hvordan vi prioriterer det lokale 
samarbejde, hvor vi lærer børnene om, at man kan arbejde sammen med andre uden for 
institutionen, hvor vi giver børnene en rolig stund med tid til fordybelse, og hvor vi på en 
naturlig måde bidrager til børnenes sproglige udvikling. 
 

En særlig ro 
 
Nogle af vores fokusområder viser sig bl.a. ved, at børnene generelt er blevet bedre til at 
sidde med en bog og fordybe sig. Vi ser mere kreativitet i legen. Vi har børn, der generelt 
er gode til at bygge og skabe.  
 
Og så gør vi en dyd ud af, at her er en særlig ro. Personalet har en tilgang, der skaber ro. 
De ”tør” sidde hos børnene og være nærværende og fordybe sig sammen med børnene. 
Vi er gode til at fordele børnene i mindre grupper og til at fordele os i huset og til at 
opbygge relationer og mindre legefællesskaber. Det er med til at skabe ro. Vi ser det ved, 
at børnene generelt er megagode til at lege, til at være i fællesskaber og til at fordybe sig.  
 
Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at henvende jer til os. 
Vi ser frem til at møde dig og dit barn, og vi ser frem til et godt samarbejde. 
 
Med venlig hilsen personalet i Rønnebo  


