F A A B O R G F R I SK O L E

P R I C E S H A V E V E J 1 3, 5 6 0 0 F A A B O R G

T L F . : 6 2 6 1 1 27 0

Engloppen – Enghaveskolens skolefritidsordning

Målsætning
Det er vores mål, at ”Engloppen” er et trygt sted, hvor livsglade og aktive børn fra
Enghaveskolens 0.-3.klasse kan udvikle og udfolde sig.
Det er vores mål, at børnene, når de forlader ”Engloppen” efter 3.klasse er blevet
selvhjulpne, har udviklet deres selvforståelse og sociale kompetencer, således at de kan
begå sig i deres fremtidige skoleforløb og –liv.

Pædagogik
I ”Engloppen” arbejdes der med anerkendende pædagogik.
Der tages udgangspunkt i barnets positive sider og ressourcer, når der arbejdes med
barnets udvikling.
Således arbejdes der med positiv grænsesætning på en måde, så at børnene har et – for
dem – klart defineret råderum. Skæld ud er ikke positiv grænsesætning.
Vi vægter, at børnene i trygge rammer får lov at gøre sig deres egne erfaringer – og skabe
deres egne problem- og konfliktløsninger. De voksnes opgave er at støtte børnenes
positive proces.
Vi iagttager børnene og bedømmer deres aktuelle individuelle niveau og tilbyder dem
aktiviteter med udfordringer, som vil betyde en fortsat udvikling.
Legen er det grundlæggende i barnets udvikling, idet barnet gennem leg bearbejder
oplevelser og udvikler både fysiske og psykiske kompetencer.
For at de enkelte børn kan udvikle deres sociale kompetencer veksler vi mellem, at
børnene selv vælger aktivitetsgrupper efter lyst og at de voksne sammensætter
børnegrupper til forskellige aktiviteter.

Værdier
Det pædagogiske arbejde i ”Engloppen” bygger på dialog, samspil og fælles refleksion. Vi
vil gennem vort samarbejde gøre hinanden bedre.
Nøgleord for den enkelte medarbejder er bla.: åbenhed, problemløsning, handlekraft og
trivsel. Vigtigt er også en høj faglighed og refleksion over egen praksis.
Vi vægter både stabilitet og udvikling.

