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VÆRDIGRUNDLAG FOR RASK MØLLE BØRNEUNIVERS 
 

 
Anerkendelse 
Alle vokser og udvikler selvværd, når de mødes med anerkendelse. Anerkendelse er med til at skabe 

udvikling og glæde. I Rask Mølle Børneunivers vægter vi at møde børnene i øjenhøjde ud fra en empatisk 
tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i barnets behov og potentialer. Vi ønsker at møde børn og voksne i 
en konstruktiv dialog og med respekt for forskelligheder uanset social, religiøs og kulturel baggrund. 
Anerkendelse er for os en positiv tilgang, hvor alle oplever at blive set og hørt, og hvor der er accept af, 

at alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens.  
 
 
Dialog 
I Rask Mølle Børneunivers ønsker vi dialog som kommunikationsform, hvori vi møder hinanden med 
åbenhed og tolerance. Vi ønsker, at børn og voksne er imødekommende og nysgerrige overfor hinandens 

meninger og oplevelser.  
Forældre, børn og personale har et gensidigt ansvar for at opretholde en kultur, hvor alle taler og agerer 
med respekt for hinanden.  
 
 
Ansvar  
Vi anser det som værdifuldt, at såvel børn, forældre og personale aktivt tager et fælles ansvar for at Rask 

Mølle Børneunivers er et dejligt sted at være, hvor alle trives og udvikles. Vi skal alle bidrage til at børn 

udvikler ansvarsfølelse overfor hinanden, egne handlinger og materielle ting, således at de herigennem 
lærer at bidrage positivt til fællesskabet. Ved at respektere børnene og deres ret til at være forskellige, 
lærer børnene at respektere andre trods deres forskellighed. Vi tror på, at børn vokser med ansvar, at 
det er vigtigt at kunne føle, at der er brug for dem. Vi styrker derfor deres selvværd og selvstændighed 
ved at give dem ansvar.  
 

 
Udvikling  
For at børn får de bedste muligheder for at udvikle sig (læring), skal der være plads til fantasi og leg. 
Barnets skal udfordres på det niveau, det er på. Gennem leg og aktiviteter øver barnet sig i sociale 
spilleregler og i at håndtere konflikter, ligesom barnet støttes i at opbygge venskaber og i at indgå i 
forpligtende fællesskab.  Vi tror på, at jo mere børn kan klare selv, jo mere får de lyst at lære. Det er 

derfor vigtigt, at der er tid og rum til, at barnet prøver selv for derigennem at udvikle troen på egne 
evner. 
Vi vægter: 

 at børnene får mulighed for at udvikle deres sociale og sproglige kompetencer,  
 at de får plads til at bruge deres krop for derigennem at udvikle motoriske færdigheder,  

 at børnene i samspil med andre udvikler deres personlige-/følelsesmæssige kompetencer. 
Herudover skal børnene gennem børnehavelivet stifte bekendtskab med: 

 Natur og naturfænomener 
 Kultur og kulturelle udtryksformer 
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