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Hverdagsfortællinger fra Skave Børnehus
Wellness
I Skave Børnehus har vi fokus på wellness i Børnehøjde.
Vi er optaget af at børn i 0-6 årsalderen skal have daglige oplevelser af ro og
nærvær.
Vi ønsker at børnene lærer at mærke sig selv, lærer at finde ro i en travl hverdag og
får implementeret enkle redskaber som børnene forstår at bruge i hverdagen.
Efterhånden er wellness implementeret så meget i hverdagen at børnene nogle
gange selv foreslår fod bad, massage og lignende.
Wellness er for alle aldre, både vuggestuebørn og børnehavebørn har glæde af det i
hverdagen.

Det er sjovt at have fodbad med mange små fødder i baljen.
Vores pædagogiske læreplaner bliver understøttet rigtig fint af wellness i hverdagen.
Det er med til at udvikle på børnenes sociale kompetencer, det at have fælles
oplevelser, at give og modtage massage og venlig berøring er med til at skabe
omsorg, empati, øge kropskendskab og selvfølesen.

Læsevenner
Skave Skole og Skave Børnehus nyder godt af samarbejde på flere plan. Det sidste
nye er tiltaget omkring ”læsevenner”
Elever fra 4. og 5. klasse kommer på besøg i Børnehuset 1 gang om måneden hvor
der er fokus på højtlæsning for de yngre.
Det er en dejlig stund hvor elevernes læsefærdigheder styrkes og ligeledes er der
også fokus på de sociale relationer og venskaber på tværs af aldre.

Der læses ca. 15 minutter, og der er masser af læring i hvordan man læser for yngre
børn, så de bevarer koncentration og interesse i at lytte? Efter læsningen er der
plads til leg og omsorg for hinanden.
Eleverne er rigtig gode til at være opmærksomme og hjælpsomme overfor de yngre
børn i Børnehuset. De kan tage ansvar og hjælper gerne med at lyne en jakke,
skubbe en moon car på legepladsen osv.
Det er en formiddag vi glæder os til i Børnehuset og så er det sejt at man allerede
som lille kender nogle af skolebørnene og har en læseven.

Læsedag med skolebørnene

Motorik og Leg
Krop og bevægelse er en stor del af børnenes hverdag i Børnehuset. Det er vigtigt
at børnene oplever glæde ved fysisk aktivitet, at børnene lærer deres krop at kende
og det som man kan bruge kroppen til.
Både inde i børnehuset har vi mulighed for at lave forskellige fysiske aktiviteter både i
vuggestue og i børnehave.
Vugge stuen har motorik rum med balancegynge og madrasser til at tumle og lege
på. Ligeledes har vi også rum for bevægelse for vores børnehave børn. Vores store
dejlige legeplads appellerer til udendørs leg og fysisk udfoldelse og legepladsen
bliver flittig brugt hver dag.
En gang i mellem er det dejligt at drage afsted med en lille flok børn, velvidende at
man skal i Skaves nye Multihal for at løbe, tumle, trille, spille bold, lege på redskaber
m.m.
Dejligt med de lokale muligheder som lader sig gøre, fordi der er lokal opbakning til
samarbejde og fællesskab.

Vi leger og tumler i Multihallen
Vi har mange flere gode hverdagsfortællinger fra Skave børnehus, hvor vi både i
vuggestue og børnehave har fokus på de gode relationer.
Dette er også led i vores arbejde med DE utrolige ÅR hvor vi arbejder med det
positive samvær. Ligeledes samler vi på stjerne stunder som der heldigvis er rigtig
mange af. 

Med venlig hilsen
Personalet i Skave Børnehus

