Solhjems mobbepolitik

En stor del af pædagogikken i Solhjem er arbejdet med at sætte grænser. At lære at sige fra når noget bliver for
påtrængende, men også lære at acceptere et nej fra andre børn eller de voksne. Det vil sige at arbejdet med
socialiseringen består i at arbejde med at få gode vaner på området, så det bliver en naturlig evne. Det er et
arbejde, der hele tiden er og skal være fokus på.
Der er forskel på konflikter og mobning
Børn har forskellige grænser for, hvornår de føler sig krænkede, og det er vigtigt hverken at overdramatisere
eller bagatellisere. Det er en del af livet at have konflikter. Der løses mange konflikter i løbet af en dag i
vuggestuen eller børnehaven. Nogle gange klarer børnene det selv, andre gange er der brug for hjælp fra en
voksen. Mobning kræver altid at de voksne griber ind. Mobning er ikke enkeltstående konflikter, men negative
handlinger eller hændelser, der står på over en periode, det kan f.eks. være tegn på en systematisk og
gentagende udelukkelse fra en leg eller en gruppe.
Forebyggelse af mobning - en kultur mod mobning
Både børn, personale og forældre har gavn af at skabe et trygt, positivt og rummeligt børnemiljø, som kan
forebygge mobning. I Solhjem arbejder vi med at skabe en kultur, hvor børnene lærer at sætte egne grænser
og acceptere andres grænser. Det er de voksne, der er forudsætningen for den gode kultur. De voksne må
forholde sig aktivt til det, der foregår i børnegruppen, og tage ansvar for at alle børn er en del af fællesskabet.
Vi arbejder hele tiden på at skabe en børnekultur, hvor man henter en voksen/beder en voksen om hjælp, hvis
man ikke kan selv.
Følgende udsagn er grundlaget for Solhjems arbejde med at forebygge mobning:
Vi anerkender børnenes forskellighed, og at alle børn har ret til og brug for at være en del af et fællesskab.
I vores hverdag opfordrer vi børnene til:
- at være gode børnehavevenner
- at lege på kryds og tværs i huset
- at lytte og tage hensyn
- at hjælpe hinanden
- at sige fra, hvis de oplever at blive uretfærdigt behandlet
De voksne i Solhjem:
- hjælper børnene med at løse konflikter
- taler pænt til hinanden
- fortæller positive historier om hinanden, forældrene og børnene

Forældrenes opgave / ansvar
Som forældre kan I også være med til at forebygge mobning og fremme den gode kultur.
Vi opfordrer til, at I:
- taler pænt om de andre børn og deres forældre
- lærer de andre børns navne
- viser interesse for de andre børn, ved f.eks. at hilse på dem på trappen eller i garderoben
- tager godt imod nye børn og forældre
- overholder Solhjems fødselsdagspolitik
Fødselsdagspolitik
For at undgå udelukkelse fra den enkelte stues fællesskab har vi følgende regel for eventuelle private
fødselsdagsarrangementer:
Der må kun uddeles invitationer, hvis man inviterer alle piger, alle drenge eller alle børn på stuen.
Enkelte invitationer til udvalgte børn er et meget tydeligt signal om, at nogen er med i fællesskabet, andre er
valgt fra. Disse situationer ønsker vi ikke i Solhjem. Ønsker man at holde en mindre fødselsdag, må
invitationerne sendes med post.
Dialog og kontakt
Oplever I at jeres barn fortæller om dårlige oplevelser, der står på i længere tid eller har været
grænseoverskridende, så vil vi bede jer fortælle os om det, så vi i fællesskab kan løse problemet.

Solhjem, august 2017

