Fælles værdier og læringssyn i Børnehuset Nørre Aaby:
Alle børn skal have mulighed for at udvikle sig i et skabende og anerkendende miljø, som
styrker deres identitet og positive selvforståelse. Børnehuset Nørre Aaby består af 4 mindre
afdelinger: Mikkelsbro 5, 5580 Nørre Aaby med afdelingerne Mikkelsbro Vest, Midt og Øst og
Søstjernen, Føns Strandvej 2, Føns, 5580 Nørre Aaby. I alle afdelinger tilstræber vi indretning
inde og ude, som tilstræber muligheder for ro og fordybelse, eksperimentering og de mere
vilde lege.
Små børn i alderen 0-6 år lærer gennem sansning, følelser og aktiv handling/leg og ved at
iagttage og imitere andre børn og voksne.
Barnets læring støttes i høj grad af den voksne, der kan tilrettelægge muligheden for sansning,
følelser, aktive handlinger eller muligheden for, at barnet kan iagttage og efterligne andres
ageren. Læring sker således i hverdagens spontane og planlagte aktiviteter, i børnenes egen
leg og i hverdagens praktiske gøremål. Barnets tryghed og trivsel er afhængig af de relationer,
som barnet indgår i både til børn og voksne. Derfor er det de ansattes opgave at guide og
vejlede børnene i hverdagen i Børnehuset.
Børnene skal møde tydelige og nærværende voksne, som lærer dem at agere i den bestående
kultur i relationer med andre. Læring er andet end færdigheder, læring er også dannelse.
Nogle børn har behov for et særlig tilrettelagt pædagogisk tilbud. I Mikkelsbro er der tilknyttet
2 specialpædagoger og mulighed for 6 specialpædagogiske pladser. Både i Søstjernen og i
Mikkelsbro kan der ud over det faste personale i perioder være andre specialpædagoger i
afdelingerne. Endvidere har vi et tæt samarbejde med tale-hørekonsulent, psykolog og
børneterapeuterne. Alle barnets kompetencer skal medregnes. Nogen er gode til et og andre til
noget andet. Børn er forskellige og derfor skal de mødes forskelligt. Vi er alle ligeværdige. Alle
børn har ret til at være inkluderet og være en del af mindre eller større fællesskaber.
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