
Solsikkens inklusionsprincipper 2015 

 

 

Social inklusion betyder i Solsikken: 

”At alle børn i børnehaven oplever sig som en værdifuld og naturlig del af det fællesskab, der er i 

børnegruppen og i fællesskabet mellem børn og voksne.” 

 

Derfor har/Gør vi i Solsikken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder at personalet i Solsikken: 

Hele tiden forholder sig undersøgende til redskaber, metoder og holdninger, som kan bidrage til at alle 

børn oplever sig som naturlige og værdifulde deltager i fællesskabet. I stedet for at tilpasse børnene til 

børnehavens vaner og struktur, tilpasser vi hele tiden rammerne og strukturen så den passer til den 

aktuelle børnegruppe.  

Det betyder også at der i perioder vil være nogle børn der får mere opmærksomhed end andre. 

Forældre: 

Der er brug for opbakning fra forældregruppen for at arbejdet med inklusion kan lykkes… 

Som forældre i børnehaven, er du/I derfor også en vigtig faktor til udviklingen af inkluderende fællesskaber 

i Solsikken. Du/I kan være med til at skabe et inkluderende miljø, både for dit eget og for de andre børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hilsen  

                               Jens Jørgen Korskilde og Annette Jensen 

- Fokus på barnets ressourcer. 

- Respekt og opmærksomhed på at vi alle er forskellige og skal behandles forskelligt 

for at kunne blive behandlet ens. 

- Finder nærmeste udviklingszone og giver passende udfordringer. 

- Overvejer pædagogiske metoder og aktiviteter i grupperne. 

- Mulighed for at reflektere over pædagogisk praksis med sig selv og hinanden. 

- Særlig opmærksomhed på sproget og de historier der bliver fortalt betydning for 

hvordan vi hver især forstår virkeligheden. 

- Opfordrer forældre til legeaftaler i fritiden. 

Eksempler/forventninger: 

 

- Bak op om de aktiviteter og arrangementer der foregår i børnehaven. – se hjemmeside for datoer. 

- Inviter dig selv på besøg en dag i børnehaven, deltag i en samling m.m. 

- Lav legeaftaler med de andre børn, også dem dit barn ikke altid leger med. – telefonnumre findes i DayCare. 

- Tal altid positivt om de andre børn, forældre, voksne og børnehaven, hilser på hinanden når vi kommer i børnehaven 

- Vær bevidste på at der altid er 2 sider af sagen – Vær nysgerrige på det jeres barn fortæller og spørg i børnehaven. 

- Vær åben om dit barns eventuelle udfordringer/vanskeligheder – det kan hjælpe med at afmystificere og hjælpe i forhold   

  til at inkludere alle børn. 

(Udarbejdet i samarbejde med forældregruppen og bestyrelsen 2014) 

 


