Bevægelsespolitik Børnehuset Brumbassen 2017
Vision
(Hvad vil vi gerne se der er sket efter 3 år)

•

At børnehuset Brumbassen har en stærk profil
ift. bevægelse, leg og idræt i valget af
institution for nye børn og deres forældre.

Værdigrundlag

•

Fællesskab – Relationer – Glæde ved at være
sammen – Empatisk tilgang – Være en del af
noget større – danne venskaber

•

Udfordring – udfordring giver udvikling –
succesoplevelser – styrker barnets selvværd –
kunne tåle at tabe – blive klog på sig selv og
andre.

•

Sundhed – at være glad – mental sundhed –
fysisk sundhed

Formål

Succeskriterier

At fremme
• Trivsel
• Læring
• Skoleparathed
• Livsduelighed
• Handlekompetence
• Selvværd
• Kropsbevidsthed
• Gode vaner og viden om sundhed
•

•
•
Indsatser

•
•

•
•
•

•

At vi ser os selv som en institution der naturligt
arbejdet med bevægelse, leg og idræt og
personalet som gode rollemodeller.
Forældrene ved vi er en institution med fokus
på idræt, leg og bevægelse.
Der er 1 times fysisk aktivitet for alle børn i
Brumbassen hver dag.
På alle samlinger har vi fokus på motorik med
en faglig vinkel.
Vi sætter lege i gang på legepladsen og
børnene tager selv initiativ til at lege de samme
lege.
Nogle at temaerne på stuerne afspejler vinklen
på motorik.
Vi afholder forældreaften med oplæg til leg og
spisning.
Vi afholder eller deltager i:
◦ Skolernes motionsløb
◦ Olympiade - i uge 24
◦ Klovneløb
◦ Rundboldturnering
Vi synliggøre indsatserne ved hjælp af:
◦ Nudging
◦ Plakater med grundbevægelse (Fie sender
dem)
◦ Flag til flagstangen, skilt til hegnet.
◦ Mulepose med lege og rekvisitter

Dokumentation og evaluering

•

•

Forankring og opfølgning

•
•
•

Samarbejdspartner

•
•
•
•

Vi evaluerer løbende på stuemøderne for de
indsatser der bliver i gang sat på stueniveau,
det bliver skrevet ind i referat.
Vi evaluerer i samarbejde med DGI den
samlede indsats på baggrund af
succeskriterierne på personalemøde d. 19. sep.
2017.
Vi som medarbejder leger på personalemøde.
Vi afholder aktivitetsdag i samarbejde med DGI
d. 26. april.
Der er altid et punkt på stuemøde ift. motorik
både evaluering og planlægning.
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