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Værdier i det pædagogiske arbejde
I Galaxen vil jeres barn være i trygge omgivelser, hvor vi i dagligdagen med nærvær, omsorg, engagement
og faglige viden tilbyder børnene et kreativt miljø, der styrker livskvalitet og de forudsætninger, der giver
trivsel og glade robuste børn.
Vi tilbyder en hverdag, der skaber glæde og tryghed, hvor anerkendelse er fundamentet i at tilrettelægge
en pædagogisk praksis med gode relationer, sjove oplevelser og aktiviteter i et meningsfuldt sammenhæng,
der passer til det enkelte barn og de forskellige børnegruppers niveau. Vi arbejder med et positivt
læringsmiljø, der øger barnets kompetencer og læringsforudsætninger.
Børnene inddrages aktivt i de daglige rutiner, og fremmer derved deres selvstændighed og selvhjulpenhed.
Vi skaber overskuelige rammer, hvor børnene lærer at tage ansvar. De lærer gennem en anerkendende
tilgang fx at være ansvarlige for at passe på egne og andres ting/tøj, deres handlinger, og forståelse for det
sociale ansvar i relationer med andre børn.
Vi støtter børnene i at tilegne sig ansvarlighed igennem vores positive forventning om, at de kan lære det.
Vi sætter ord på, så ansvar giver mening om hvorfor og hvordan børnene kan hjælpe og tage hensyn til
hinanden.

Galaxen er et miljø, der værdsætter mangfoldigheden og fremmer evnen til aktivt fællesskab, med
udgangspunkt i det enkelte barn. Institutionen står åben for børn med forskellige kulturelle og etniske
baggrunde samt børn med forskellige handicaps/vanskeligheder. Hermed bidrages til at skabe forståelse og
respekt/tolerance for forskelligheder
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, som forudsætning for en god hverdag for barnet. Vi har et åbent,
positivt og godt forældresamarbejde, hvor I som forældre bidrager med en uundværlig viden. Vi er sammen
om at kunne sikre omsorgen for at give jeres barn de bedste udviklings - og læringsforudsætninger. Galaxen
skal have et godt trivselsmiljø for både børn og voksne, derfor vores værdier i den pædagogiske praksis
suppleret med en kollegial værdikontrakt.

Galaxens værdigrundlag tager udgangspunkt i et humanistisk livssyn. Vi arbejder for at fremme tolerance
og medmenneskelighed, samt børnenes alsidige udvikling og trivsel ud fra det pædagogiske værdigrundlag,
og de nedenstående temaer i Den Styrkede pædagogiske læreplan

•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Sociale udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Vi anvender forskellige pædagogiske værktøjer til inspiration og udarbejdelse af handleplaner med
forebyggelse af mobning:
•

Tilrettelæggelse af aktiviteter ud fra temaerne fra de
Pædagogiske Læreplaner og Galaxens værdigrundlag.

•

Herning-Modellens inklusions-strategi
”Alle skal være en del af fællesskabet”.

•

”Fri for mobberi” fra Mary Fonden og Red Barnet.
Filmen ”Fri for mobberi” – Mary Fondens hjemmeside.

Vi har fokus på Sundhed og Trivsel og dermed børnenes generelle fysiske og mentale trivsel i dagligdagen.
Vi bruger arealerne og nærmiljøet omkring Galaxen, og vi er en aktiv del af ”Fællesskabet Brændgård”.
Pædagogerne taler med børnene om, hvorfor sund kost er godt for helbredet, og om økologi, slik, og sunde
snaks. Vi laver mad og har temadage/uger med fokus på sammenhængen mellem sund kost og trivsel,
gennem aktiviteter med temaer som fx ”fra jord til bord”.
Bevægelse og sansestimuli i leg og frisk luft med kreative, motiverende aktiviteter udvikler fysisk og mental
sundhed, trivsel og læringspotentiale. Det kan på længere sigt lægge grunden til bevægeglæde, gode
motionsvaner samt og aktiv deltagelse i friluftslivet for børn både med og uden særlige behov.
Vi arbejder med anerkendende relationer i aktive sociale og rummelige børnefællesskaber, med respekt for
den man er, og i gensidig respekt for hinanden. Pædagogerne taler med børnene om hvordan, man kan
mestre/ håndtere noget der er svært. Der ses på de mestringsstrategier, som giver mening for det enkelte
barn.

Galaxen er certificeret sanginstitution. Gode relationer og inkluderende fællesskaber styrkes gennem
konceptet ”Sang Glad”. Vi følger et planlagt forløb tilrettelagt af en sangkonsulent fra Sangens Hus.
Gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse, bidrager sangen med glade kreative aktiviteter til
børnenes udvikling og trivsel.
•
•
•
•
•
•
•

Positiv sammenhæng mellem børns sangevner og deres selvopfattelse og følelse af inklusion i
fællesskabet
Fremme af tolerancen overfor ukendte og overraskende oplevelser
Øget villighed til at prøve noget nyt og svært
Større parathed i forhold til at lære sprog
Bedre koordinationsevne (motorik)
Bedre evne til selvregulering i pressede situationer
Større følelse af at høre til i en kultur

”Musik er en værdifuld kulturform, som skal vedligeholdes og dyrkes.
Det er dog opmuntrende, at Sangens Hus i Herning i 2017, har certificeret
de første seks ”Sang glad”- daginstitutioner”.
Fra bogen ”Læring med kroppen forrest”, Kjeld Fredens, udgivet på Hans Reitzels Forlag 2018.

