Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Børnehuset Hejls – Tæt på Naturen

Dagtilbuddets nøgletal
65 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Ansatte: 15 fastansatte

Kontaktinfo
Leder - Helle Schneider - hesc@kolding.dk – 7979 4022
Souschef - Lars Wogensen - lawo@kolding.dk – 7979 4021

Kort om dagtilbuddet
Børnehuset Hejls er en kommunal institution under Kolding Kommune, beliggende i Hejls ca. 15 km.
fra Kolding City. Børnehuset Hejls modtager børn fra Sjølund, Hejls, Aller og Hejlsminde. Vi er omgivet af skov, strand og vand.
Vi er et børnehus med meget plads, hvor der er højt til loftet både indenfor og udenfor. Vi har normeret
til 65 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, som er fordelt på 4 stuer. ”Strandkrabber”, ”Søstjerner”,
”Skrubber” & "Søheste".
Vi ligger i et godt område tæt på sportsplads, skov, strand, og vandløb. Børn og voksne udforsker med
stor nysgerrighed den flotte natur omkring os.
I Børnehuset Hejls ønsker vi via de fysiske rammer og aktiviteter, at skabe et godt trivsels-, børne-,
lærings- og udviklingsmiljø der muliggør leg, fornyelse, fordybelse, udvikling, læring, ro, omsorg og
stimulering både af hele børnegruppen og det enkelte barn.
Læs mere om vores visioner & værdier på vores hjemmeside
http://bhhejls.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=243358
Hvad viser vores data
Vores data viser, at vi er et børnehuse hvor børn, forældre og personale trives og har det godt. Vi ligger et godt
stykke over middel på alle parameter.
Børnene opbygger gode relationer både barn/barn og voksen/barn. Vores hus er stort og rummer mange muligheder for leg og børnene er gode til at lege sammen. Vi vil arbejde på fortsat at bevare den gode trivsel.
Kortlægningen viser, at vores drenge trives specielt godt og vi vil derfor kaste fokus på drengene og deres gode
trivsel, og se om vi kan overføre noget herfra til pigernes trivsel. Den øgede opmærksomhed på drengene og
pigernes trivsel, vil have en positiv virkning på læringsmiljøet.

Dagtilbuddets tiltag


Vi vil udarbejde en analyse, hvor vi kan uddrage, hvad der fordrer den specielt gode trivsel og bruge det i
forhold til pigerne.



Vi vil reflektere over egen praksis i forhold til dreng/pige, og husets struktur.



Vi vil søge evidens baseret viden vedr. børn og samspil.



Børnehaven vil arbejde med kompetencepakken ”Sociale relationer”



Vuggestuen vil arbejde med kompetencepakken ”Tryghed og læring i gode hverdagssituationer"
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