Strategimøde sep 2012

En TitiBo-institution i 2020
Tid til børn
– mindre enheder, men med en vis størrelse, der sikrer variation og læringspotentiale og
alderssvarende legekammerater
– ro - fordybelses
– tryghed – empati - nærvær
– glæde – livskvalitet – at være - impulsivitet
– voksne der VIL børn noget
– børn oplever de betyder noget for andre
– en børneHAVE hvor man vokser og der pusles om planterne
– stedet hvor vi samles om noget fælles
– børn-pædagoger
– forældre
Reggio-inspirationen er fortsat vigtig
– at bruge sanser og krop ses som en del af dette
– vi dokumenterer processer, der viser nærhed og voksen-barn-kontakt
– rum i rummet – meget forskellig rum, plads til mange sprog
– respekt og anerkendende kommunikation
– barnet som medspiller, at blive set, at blive inddraget i (voksen-)fællesskaber
Kreativitet
– byggelegeplads (et mødested, ældre børn inddrages)
– nysgerrighed trænes
– plads til at være medskabende
– plads til impulisivitet
Kommunikation
– hjemmeside, der pirrer nysgerrigheden
– det der står er det vi gør og det vi møder og oplever ”i døren” - ”de første 30 sekunder”
– at være super dygtige til at fortælle, hvad vi gør og hvad det betyder for børn nu og i
fremtiden
Teknologi
– teknologi, der frigiver tid til børn
– net-pædagog til sparring (forældre, kolleger..)
– et IT-rum til fordybelse
Bæredygtighed
– et aktivt udeliv – god plads, dyr
– at forstå sammenhængene mellem naturen og vores hverdagsliv
Godt arbejdsmiljø
– tro på hinandens kompetencer
– værdsætter forskelligheder
– bruger kompetencer på tværs
– synlig ledelse
– anerkendende kommunikation
– rimelig normering
– høj faglighed
– ny teknologi
Forældre
– institutionen som fællesskabes-dynamo
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plads til forældre i dagligdagen
forældre-inddragelse
forældre-netværk
forældre-rådgivning
tilbud om noget særligt
– for børn
– far/barn
– mor/barn
– …..
flere aldersgrupper inddrages (søskende, unge, bedsteforældre)
inddrage anderledes mennesker (kultur, handikap, hudfarve, interesser...)

