MÅLSÆTNING
Simmersted Fribørnehave tager afsæt i det gode børneliv og et godt læringsmiljø, hvor alle børn trives og
udvikler sig.
Simmersted Fribørnehave ser legen som en vigtig del af barndommens værdi.
Simmersted Fribørnehave vægter udeliv, kreativitet, sang og fortælling, sundhed og bevægelse.
Simmersted Fribørnehave er en forældredrevet børnehave, hvor alle familier er en del af et fællesskab.
Simmersted Fribørnehave vil have et engageret og dygtigt personale.

VÆRDIGRUNDLAG
Simmersted Fribørnehave er en overskuelig børnehave
-

med nærvær og tid til det enkelte barn
med trygge og overskuelige rammer
hvor man gennem fællesskabet og gode oplevelser styrker det enkelte barns selvværd
med tid til fordybelse i leg og aktiviteter
med forældre der yder en indsats, har indflydelse, og engagerer sig i barnets børnehavetid

Simmersted Fribørnehaves læringsforståelse:
- Vi vægter højt, at børnene udvikler sig gennem leg.
- Det skal være et sted, hvor børnene trives, har det sjovt, opbygger venskaber, udvikler sig og lærer.
- Der sker læring når børnene er aktive, deltagende og når de får oplevelser, de reflekterer over og
forholder sig til.
Simmersted Fribørnehaves børnesyn:
- Vi ser det enkelte barn som et selvstændigt individ.
- Vi ved at barnet har mange kompetencer, der udvikles gennem leg.
- Vi skal respektere hinandens forskelligheder og forudsætninger, og mødes som ligeværdige.
- Vi vægter legen som en del af barndommens værdi kontra den formelle læring i forhold til læreplaner.
- Vi vægter ligeledes børnenes venskaber meget højt, idet det er vigtigt for barnets personlige og sociale
udvikling, at det føler sig som en del af et fællesskab.

HVERDAGEN
Børnene er som udgangspunkt aldersopdelte, men leger og deltager i aktiviteter både selvstændigt og på
tværs af grupperne.
Dagsrytmen kan se sådan ud:
Om morgenen tilbydes der stille aktiviteter og højtlæsning.
Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.30.
Formiddagen forløber med leg og aktiviteter, hvor læring vægtes i form af udeliv, kreativitet, sang og
musik, fortælling og bevægelse i samvær med et engageret personale, der evner at begejstre børnene og
være aktive rollemodeller.

Der er mulighed for fælles aktiviteter med skolebørn og derved få samvær med større venner og
søskende.
Der vil jævnligt blive arrangeret ture ud af huset.
Middagsmaden består af børnenes madpakker eller maddage, hvor børnene deltager aktivt.
Alle børn tager et hvil efter frokosten, og nogle af de mindste børn sover en middagslur.
Efter middags pausen går vi alle ud og leger, og naturen danner ramme for børnenes og de voksnes leg
og aktiviteter.
Eftermiddagen er til mere fri leg i samme trygge rammer med en bredvifte af muligheder, der varieres
efter årstider, børnenes interesser samt andet.
I løbet af eftermiddagen tilbydes der frugt, knækbrød, brød e.l.
I den sene eftermiddagstid vil der blive hygget, spillet, og læst højt for de sidste børnehavebørn.
Engang ugentligt deltager Fribørnehaven i Friskolens morgensamling fra kl. 8.00 - 8.30.
Førskolebørnene vil i månederne op til skolestart have et indskolingsforløb på Simmersted Friskole. Der
vil der foruden være intromøde og indskolingsdage på skolen som en del af indskolingsforløbet.
Forældrekaffe tilbydes sidst i hver måned.

