FRU FRANTZEN/
LOFTET (3-6 ÅR)
stjernestunder
i børnehøjde

KESSERS HUS
(6-18 ÅR)
’Fristedet’
der former
helstøbte unge

SLUSEN (0-3 år)
med skoven
som kravlegård
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”Det bedste ved Asylet er friheden under ansvar - det giver ungerne en oplevelse af at det godt kan lade sig gøre at ordne eventuelle problemer selv, og at de
voksne stoler på, at børnene selv kan træffe den rigtige beslutning”.

”Det bedste ved Asylet er det hele tilsammen, men især at børn bliver behandlet
som individuelle mennesker, respekt frihed og ansvar (og ikke bare en gruppe
lopper, der skal passes til de bliver hentet igen!)”

”Det bedste ved Asylet er de rigtig dygtige og superengagerede tanter, der oser
langt væk af at ”gide”. Herudover er vi nødt til at nævne kontinuiteten og
det, at Asylet har tilbud i hele barnets opvækst”.

”Det bedste ved Asylet er den afslappede omgang med alle i hverdagen, og
personale som har holdninger til adfærd og opdragelse, og at de tydeligt giver
udtryk for deres holdninger. Der skabes nogle rammer, som udfordrer børnene,
og der stilles KRAV både til forældre og børn. Er overbevist om, at der ikke her
skabes curling børn”.

”Det bedste ved Asylet er friheden til at være den, man er, og friheden til at få
lov til at være barn”.

”Det bedste ved Asylet er de frie rammer, udfoldelsesmulighederne, omgangstonen, tiden til og respekten for børnene”.

”Det bedste ved Asylet er den anerkendende tilgang til børnene, at der er højt til
loftet, de dejlige udeområder, at der ikke er regler, men normer, de fantastiske
tanter, som ser utrolig mange ting vedrørende børnene”.
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Asylet samarbejder tæt med skolerne og er
proaktive i forhold til et nært samarbejde med
lærerne, både i forhold til den daglige undervisning og det enkelte barn.

HJEMLIGT MILJØ - LANGVARIGE RELATIONER
Tanterne (pædagogerne) er meget tæt på børn
og forældre. Dit barn og du selv skal ikke skifte
institution hvert 3. år. Det giver tryghed, at tanterne kender dit barn fra lille til stor, og relationerne vokser sammen med både dit barn og dig selv.
Relationerne afbrydes ikke undervejs i børnelivet.

VI BLIVER KLOGE SAMMEN
Dét at lære er en vigtig virksomhed for børnene. Heldigvis begrænser lærelysten og nysgerrigheden sig ikke til skolebørn og skoletid,
så også i Asylet kan vi gå på opdagelse og udforske sammen, undres sammen med børnene,
glædes og opdage nye ting.

SELVVÆRD SOM LIVETS ”PEGEPIND”
Børn skal tro på, at de kan selv. For at børn
skal udvikle selvtillid, må vi have tillid til dem.
Børn skal have oplevelsen af, at de er noget
værd - selvværd. Derfor må vi værdsætte dem,
og lære dem at mestre sig selv i forskellige
situationer. At kunne klare sig selv giver selvværdsfølelse.

EN FARVERIG GAMMEL TANTE
Asylet blev etableret i år 1893, så vi har nogle års
erfaring på bagen som Hillerøds og en af landets
ældste daginstitutioner. Det betyder, at vi har
mange traditioner og masser af historier. Blandt
andet hedder pædagogerne i daglig tale tanter.

SKOV, HULER OG UDFORDRINGER
Vi bor midt i Gribskov. Omgivelserne indbyder til udforskning og klatring, hulebyggeri
og fysiske udfoldelser. Lege-pladsen, amfiteatret, naturområderne, vildnisset, bålpladserne,
boldbanen og gymnastiksalen bidrager med
udfordringer for både store og små. Resultatet
er behændige børn, og motorisk behændige
børn kommer sjældent til skade.

VI KENDER VORES LUS PÅ TRAVET
Asylets børn behandles forskelligt/individuelt,
fordi de har forskellige kompetencer, karakter
og personlighed. Vi holder af dig, som du er.

Der er flydende overgang mellem vuggestue,
børnehave og fritidshjem. Det er ikke alderen,
der afgør, hvornår dit barn skal videre, men alene
dit barns behov for tryghed og nye udfordringer.

ASYLET ER DIT BARNS ANDET HJEM
Asylet har børn fra 0 – 18 år. Det betyder, at vi
gennem en lang årrække skal forme hverdagen sammen. Derfor lægger vi i Asylet vægt
på, at vi alle er ansvarlige for, at der er en god
tone og ånd i Asylet.

MILJØ & OMGIVELSER

TO VERDENER SMELTER SAMMEN
Dit barn kommer til at opleve sig selv som del
af en velfungerende helhed, og de kommer til
at opleve, at de to ’verdener’ (familieverdenen
og Asylverdenen) er tæt forbundne.

MANGFOLDIGHED AF TANTER – MÆND
OG KVINDER, STORE OG SMÅ, ÆLDRE OG
YNGRE
Tanter, som alle børn kan spejle sig i. Asylet
er både børnenes og tanternes andet hjem.
Tanterne, der arbejder i Asylet, er her i mange,
mange år. Det betyder stabilitet, styrke og et
langvarigt kendskab til dit barn.

FÆLLESSKAB GIVER STJERNESTUNDER
Fællesskab, traditioner, gode legekammerater samt sjove og aktive oplevelser er Asylets
kendetegn. Det er videnskabeligt bevist, at det
børn oftest husker fra deres barndom er de
stjernestunder, hvor lykken i et kort øjeblik synliggøres i et oplevet fællesskab, hvor børnene
er aktive og centrale medspillere.

SOCIALE KOMPETENCER

OMGANGSTONE
Vi er alle ansvarlige for, at der er en god tone
i Asylet. Måden vi taler til og om hinanden, er
afgørende for, hvordan vi opfatter hinanden
som mennesker. I skal som forældre bakke op
om Asylets værdier og normer. Omgangsformen skal være respektfuld og anerkendende,
blandt børnene, blandt børnene og tanterne
og blandt forældrene.

I Asylet har forældrene direkte indflydelse, da
der er direkte valg ind i Asylets bestyrelse, fordi
Asylet er selvejende og også ejer de bygninger
Asylet bor i.

BESTYRELSESARBEJDE
Asylet er kendetegnet ved en velfungerende bestyrelse, som er inddraget i og inspireret af det
værdigrundlag Asylets pædagogiske arbejde
hviler på.

VÆR EN GOD ROLLEMODEL FOR DIT BARN
I Asylet forventer vi, at du som forælder engagerer dig og deltager i vores forældrearrangementer. Til gengæld lover vi dig og dit barn
nogle super sjove og dejlige stjernestunder i
Asylet. På den måde er du med til at vise dit
barn, at vi sammen passer godt på Asylet.

Asylet vil gerne kende forældrene godt. Det betyder meget for vores arbejde med børnene, at
vi kan arbejde sammen, tale og feste sammen.

GIV DIG TID
Vi er glade, når forældre og bedsteforældre sætter
sig ned og tager en kop kaffe/te og en snak. Det
kan også være, at forældre eller bedsteforældre
har lyst til at bidrage i hverdagen ved at tilbringe
en stund i huset, enten i Slusen, Fru Frantzen, Loftet eller Kessers hus. De kan måske fortælle en historie, bage en kage eller reparere en cykel.

VI HAR NORMER I STEDET FOR REGLER
Vi vil gerne styrke barnets karakter, og normer
danner individet, mens regler følges uden ansvar og omtanke.

VI GIVER BØRNENE PLADS TIL AT GØRE SIG
DERES EGNE ERFARINGER
Vi opfatter det som vores opgave at tilrettelægge de fysiske og psykiske rammer og muligheder i Asylet sådan, at vi kan udføre den
dobbelte opgave det er på den ene side at
passe godt på de børn, vi har fået i vores varetægt - og på den anden side udfordre dem, så
de udvikler sig alsidigt. Dette er meningen bag
vores motto: ”Tanternes dovenskab – børnenes styrke”.

FORÆLDRESAMARBEJDE

PÆDAGOGIK & LÆRING

