Pædagogik
Værdi
Smilehullets overordnede værdi er er at skabe et miljø, hvor børnene kan udvikle sig til livsduelige
mennesker med særlig fokus på, at børnene udvikler en sund selvfølelse og samtidig viser
ansvarlighed og respekt for fælleskabet i Smilehullet.

Pædagogik:
Vi arbejder med relationspædagogik ud fra den systemiske tankegang.
Smilehullet et dejligt og trygt sted, hvor børnene, efter en lang skoledag, kan komme og slappe af og
hygge sig med deres kammerater. Her er der er tid til nærvær og relationer på kryds og tværs af
årgange.
Vi vil rigtig gerne, at børnene tager et medansvar og har medindflydelse, således at de selvstændig
planlægger og disponerer over egen tid og valg af aktiviteter i Smilehullet.
Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter inde og ude, hvor vi forsøger at tage udgangspunkt i det
der optager børnene her og nu, således at vi styrker børnenes nysgerrighed, kreativitet og motorik.
Det er frivilligt for børnene, om de vil deltage i aktiviteterne.
Vi forsøger, at skabe mange små rum, hvor børnene kan lege uforstyrret og udvikle deres venskaber.
Vi anser børnenes evne til at samarbejde i den frie leg, som afgørende for deres personlige og sociale
udvikling. Vi finder det vigtigt, at børnene øver sig i, at mærke efter egne grænser og bevarer deres
egen integritet, men samtidig også at kunne give til fællesskabet og indgå kompromisser.
Vi guider og vejleder børnene i konfliktløsning, når de bliver uenige. Her ligger vi stor vægt på, at de
bliver øvet i at sætte ord på deres følelser, tanker og oplevelser af konflikten, men samtidig at lytte til
den andens oplevelse af situationen. Det er vigtigt for os, at alle børnene i konflikten føler sig hørt og
anerkendt og at ingen skal føle skyld, men at alle har en part i uoverensstemmelsen og at vi også er
fælles om at finde en løsning.
I Smilehullet har vi kun særlige børn med hver deres behov. Vi møder børnene der hvor de er og tager
udgangspunkt i deres ressourcer for at inkludere dem i vores fælleskab.
”Kun med hjertet kan man se rigtigt, det væsentligste er usynligt for øjer”
Citat Den lille Prins

