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Engloppen – Enghaveskolens skolefritidsordning

Et trygt sted, hvor livsglade og aktive børn fra Enghaveskolens
0-3. klasse kan udvikle og udfolde sig.

Overordnet
Engloppen – Enghaveskolens skolefritidsordning – er en del af Enghaveskolen og arbejder
derfor efter de samme pædagogiske målsætninger og idégrundlag som resten af skolen.
”Engloppen” beskæftiger sig med børnenes fritid på en sådan måde, at der dannes en
positiv helhed mellem skolens undervisning og ”Engloppen”s tilbud.
Det er børnenes behov, der danner basis for leg, værkstedaktiviteter og anden kreativ
virksomhed i ”Engloppen”
Vi vægter fællesskabet og tilstræber at skabe et miljø, hvor børnene føler sig trygge blandt
kammerater og voksne. Vi vil være et sted, hvor børnene både kan være sig selv og
samtidig styrke deres venskaber. Derfor prioriterer vi, at børnene lærer at tage ansvar,
være problemløsende og vise hensyn. Kun derved opstår det trygge miljø, der er en
forudsætning for en stadig stimulering af børnenes fantasi- og følelsesliv. Vi vægter
således arbejdet med børnenes sociale kompetencer, lige som vi også prioriterer, at
børnene får mulighed for at opleve frirum til egne aktiviteter og fordybelse.
Vi forventer en anerkendende og respektfuld omgangstone i ”Engloppen”, fordi det er
selve udgangspunktet for et konstruktivt og udviklende samvær – for både børn og
voksne.
Vi lægger vægt på en hverdag præget af ro og genkendelighed. Lige som vi også lægger
vægt på, at det enkelte barn hver dag kommer udenfor på legearealerne og i naturen – og
får rørt sig. Vi ved at den smukke natur, som ”Engloppen” har omkring sig, har en positiv
betydning for børnenes velbefindende.
Disse holdninger og dette skole- og menneskesyn kan kun praktiseres gennem et frugtbart
samarbejde med forældre, der er levende engagerede i deres børns skoleliv.

