
Værdigrundlaget for Engsig Børnehave. 

Pædagogisk dag i Engsig 2014 blev brugt på, at snakke værdigrundlag for det pædagogi-

ske arbejde i Engsig Børnehave. 

Vi ville gerne have et målstyrings-redskab og fælles fodslag. 

Vi ønskede, at skabe bevidsthed om de holdninger og værdier, vi i Engsig Børnehave øn-

sker er fundamentet for vores pædagogiske praksis. Samt at give den enkelte pædagog 

frihed til, at fastsætte egne målsætninger og handleplaner, inden for den pædagogiske 

praksis, der kendetegner Engsig Børnehave. 

Vores vision: 

Som privat børnehave ønsker vi, at være blandt de bedste, når det gælder udvikling og 

læring indenfor børneområdet. 

Vi vil i tæt samarbejde med forældrene skabe de bedst mulige opvækstbetingelser for 

børnene. 

Vi vil være med til, at bibringe børnene de fornødne kompetencer til, at kunne agere og 

begå sig i samspil med andre. 

Det er vigtigt for os, at børn skal lære, at få forståelse for fællesskabets betydning, og 

for, at der skal være plads til alle. Og lære at se forskelligheder som ressourcer. 

Vi vil have fokus på de pædagogiske værdier og løbende revidere og udvikle de metoder 

vi arbejder ud fra. 



Vores mål: 

At skabe et miljø, hvor alle børn fra de er helt små til de som store forlader Engsig, skal 

trives, lære og udvikle sig. Et miljø, der tilgodeser hele barnet - både følelsesmæssigt, 

socialt, motorisk, kreativt, sprogligt og musisk, samt styrke nysgerrigheden og interessen 

i omverdenen. 

Børnene skal føle sig set, anerkendt, blive udfordret, knytte venskaber og møde livsglæ-

de. 

Vores værdier: 

At møde børn og voksne ud fra værdierne, tryghed, fællesskab, anerkendelse, omsorg, 

rummelighed, ansvar, respekt, nærvær og livsglæde. 

De ord udgør tilsammen det fælles værdigrundlag, der arbejdes ud fra i Engsig Børneha-

ve. 

Værdierne skal forstås som afsæt for den måde vi møder og forholder os til de menne-

sker, små som store, der har deres gang og liv i Engsig Børnehave. 

Kort sagt, ønsker vi, at være med til, at give bør-

nene en god barndom, i en børnehave hvor børn og 

voksne trives i trygge rammer og i en god atmos-

fære. 

Vi ønsker, at der er et udviklende miljø, der tager 

afsæt i fællesskab, tryghed, anerkendelse, om-

sorg, rummelighed, ansvar, respekt, nærvær og 

glæde. 

Vi prioriterer, at skabe rum for leg både inde og 

ude. Vi ser legen som barnets vigtigste måde, at 

tilegne sig verden og viden på.  



Særligt fordi børns venskaber opstår og dannes gennem legen. 

For os er det vigtigt, at børn har deres barndom og frihed, inden de resten af livet skal 

måles og vurderes. 

I vores forældrearbejde vil vi gerne kendes på, at vi har et positivt fokus på barnet, 

samt tillid til og gensidig respekt og positive forventninger til hinanden. 

Værdien af at gå i Engsig Børnehave er, en institution hvor dagligdagen byder på gode og 

udviklende udfordringer. Et pædagogisk rum både inde og ude. En børnehave, der væg-

ter omsorg, tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn og dets familie. 

En børnehave hvor barnet sanser og bruger sin krop og sit intellekt på gode oplevelser, 

glæde og begejstring med udgangspunkt i det, at være del af et fællesskab.


