Visionen:
Dagtilbud Als Syd
skal være
Familiens foretrukne dagtilbud
i Sønderborg Kommune
I Dagtilbud Als Syd ser vi os selv som et kulturelt samlingssted, hvor vi
inddrager lokalsamfundet aktivt i dagtilbuddets liv og udvikling.
”Det kræver et lokalsamfund at opdrage et barn”. På rejsen gennem dette
lokalsamfund møder barnet forskellige institutioner, foreninger og mennesker,
som er med til at forme barnet.
Vi skal være et bæredygtigt dagtilbud med højt ambitionsniveau, hvor målet er
at styrke kerneopgaven og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Nøgleordene er nærvær, fleksibilitet, livslang læring og et fokus på at udvikle
glade og robuste børn, der kan mestre eget liv.
Sammenlægning af mindre enheder til større enheder i Augustenborg By og i
Hørup By, hvor der indrettes læringsmiljøer, der tilgodeser både store og
små. Udnyttelse af potentialet i landsbybørnehaverne Tandslet og Fynshav
qua deres mindre størrelse samt unikke placering i de små lokalsamfund og
nærheden til den omgivende natur.
Dagtilbud Als Syd skal være kendt for:
 udnyttelse af potentialet for både børn og personale gennem muligheden
for valget mellem de større institutioner eller de mindre
landsbybørnehaver
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 Professionelt personale, der gennem samarbejdet på tværs i hele området,

skaber ressourcemæssig fleksibilitet og opnår muligheder for større
faglig specialisering til glæde og gavn for børnene samt skaber mulighed
for at tilgodese forskellige børns behov og interesser
 Nærvær og tryghed i alle afdelinger, store som små
 Tilknyttede Dagplejehuse – fælles legestuer og kvalitet i overgangene
 At skabe læringsmiljøer i landsbysamfundet, på naturlegepladser i skoven,
ved havnen, på stranden, på markerne osv.

Pejlemærker for visionen:
 Ressourcebank – forældre – og bedsteforældrekompetencer inddrages

i dagtilbuddets dagligdag

 Tæt og aktivt samarbejde med lokalforeninger (kultur/idræt/teater),

erhvervsliv (f.eks. Universe), Naturskole, plejehjem, kirke, skole, SFO,
og lokalmiljøets borgere – et samarbejde, der går begge veje

 Videnbank – dele ideer, projekter og viden til inspiration for hinanden
 Synliggørelse af bestyrelsen – fælles åben og anerkendende dialog

skaber engagement og samarbejde

 Branding af området via forskellige medier
 Høj faglighed og tværfaglighed
 Brug af hinandens ressourcer og kompetencer på tværs i området
 Aktiv kulturformidling

2/3

3/3

