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Sammenhæng/Status
Vi har fokus på en integreret institution, hvor børnene kan opbygge kompetencer i mellem hinanden, både i
aldersopdelte grupper og på tværs af hinanden. Vi vægter en god personalenormering, plads og rum både indendørs
og udendørs. Vi har gode udemuligheder med rummelig legeplads, tæt til anlæg og skov.
Mål
Sneglehusets mål, er at give børnene et indhold i hverdagen, som gør at både børn, forældre og personale befinder
sig godt. Sneglehusets vision er at give børnene så mange og gode kompetencer inden for de 6 lærerplanstemaer, at
de bliver så robuste som muligt, når de på et tidspunkt skal sendes videre herfra i skole. Sneglehusets mål er også,
at personalet er forgangsbillede for børnene, således at en anerkendende pædagogik får en afsmittende virkning
gennem hele huset.
Vi har meget fokus på sprog og sprogforståelse og målet er tidlig indsats. Vi lægger meget vægt på oplevelser,
såsom svømning, ture ud af huset, koloni, teater, sang og rim, musik, dialogisk læsning, at være kreativ, fordybelse
og tid til at være nærværende og lyttende i børnenes hverdag.
Tiltag
Vi arbejder løbende på, at få de fysiske rammer både inde og ude, til at rumme det liv vi gerne vil skabe for alle
Sneglehusets børn. Vi er bevidste om at skabe et sundt livsstil igennem kost og bevægelse, hvor vi også løbende
afprøver nye tiltag.
Vi har fokus på venskaber og arbejder bevidst med konceptet " Fri for mopperi " hvor vores nye tiltag er at det også
gælder for de mindste børn.
Tegn
Vi vil gerne se glade børn, forældre og personale. Vi vil gerne se børn, der kan lege og hygge sammen på tværs af
hinanden og børn der kan bruge naturen og ude leg på en fri og lærerig måde. Vi vil gerne se børn der er gode ved
hinanden, tager hensyn og respektere forskelligheden blandt hinanden. Vi vil gerne kunne se, at børn hviler i sig selv
og bliver robuste nok til at klare hverdagens udfordringer.
Evaluering
Vi evaluere på både personale og bestyrelsesmøder. Vi dokumentere via face book, billeder på oplagstavlen,
månedsnyt og hjemmeside.

