PÆDAGOGIKKEN l BØRNEHAVEKLASSEN.
Skabe en glad og tryg skolegang:
Ved at være positive og imødekommende voksne.
Have en glad omgangstone
Kærlig og tryg struktureret hverdag
Have en god dialog med børnene hver dag f.eks. fortæller runde
Motivere børnene til at spørge
Få dem til at glæde sig til at deltag
Gøre dem nysgerrige
Børnene er positive og forventningsfulde, en glad gruppe, der er glad for at komme her. De
respektere hinanden er gode ved hinanden, lyttende, ivrige vil gerne fortælle. De er
begejstrede og vil gerne deltage i det vi laver. Vi bestemmer mest men tager imod ideer fra
børnene.

Vi vil arbejde på børnene får:
Selvværd - rise og rose børnene
Selvtillid – lade børnene løse overskuelige opgaver
Selvstændighed - lytte og forstå en kollektiv besked og selv løse små opgaver og løse
konflikter.

Vi vil i fællesskab med børnene lave klassens spilleregler.
Hvordan omgåes vi hinanden
Hvordan løser vi konflikter Konsekvens ved forskellige handlinger
Medansvar over for klassen

FORÆLDRESAMARBEJDE:
Et åbent og ærligt forældredialog

Ud fra bekendtgørelsen til børnehaveklassen fremgår det bl.a., at børnene i løbet af
børnehaveklassen skal tilegne sig en række sociale færdigheder som har betydning for deres
skolegang. I skolen skal børnene kunne deltage i aktiviteter og arbejdsformer, der på mange
punkter adskiller sig fra de sociale sammenhænge, som de hidtil har kendt til. De skal f.eks.
lære at opretholde den arbejdsro, der nødvendig for lærens undervisning. De skal blive
bevidste om, hvordan de selv er med til at skabe et godt og trygt læringsmiljø, og de skal
kunne efterleve regler, der tilgodeser de mange, forskellige aktiviteter, der skal foregå .
Børnehaveklassen skal på denne måde være med skabe fundamentet for skolens arbejde.
Børnene stifter bekendtskab med tal og bogstaver, og de bygger videre på den viden og de
færdigheder, som de har med hjemmefra og fra børnehaven. Opgaven er løst, nå r eleverne
ved afslutningen af børnehaveklassen er læringsparate. Det vil sige, at de er interesserede i
og trygge ved skolen, og de har lyst, vilje og forudsætninger for at tilegne sig de kundskaber
og færdigheder, som de skal arbejde med på de efterfølgende klassetrin.

