Vores pejlemærker er:

Fælles i Båring Børneunivers

Glade børn, der er sociale og velfungerende.

Tidlig og forbyggende indsats
Månedligt samarbejde med talepædagog, psykolog,
fysioterapeut, familiekonsulent, sundhedsplejerske,
sagsbehandler, specialpædagog, dagpleje.

Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Pædagoger fra børnehaven med i skoleopstart.
Fokus på rummelighed og trivsel med plads til forskellighed.
Overskuelige rammer, hvor respekt mellem børn og voksne
er grundlaget for en god dag.
Fælles planlægning af aktiviteter i Børnehus, SFO og Skole.
Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Undervisning
og samvær tager udgangspunkt i barnets stærke sider.
Børnene udvikler ansvarlighed for sig selv og deres
fællesskaber.
Fokus på nysgerrighed, fordybelse, kreativitet og initiativ.
Børneuniverset fungerer som et samlingspunkt i
lokalsamfundet.

Trivselsmålinger
For alle børn 3 gange årligt.
Vi har børnenes trivsel i fokus og har ansat en fælles
inklusionsvejleder, der giver sparring til personale, elever og
forældre på området.
Fælles udendørsfaciliteter
Fx en dejlig stor legeplads med bålplads, store træer,
bakker, tarzanbane, asfalteret cykelsti, boldbane,
bandebane, overdækket spiseplads og skolehave.

Velkommen til
Båring Børneunivers

Højt til himlen og tæt på alt andet
Et børneunivers med trivsel og udvikling, læring og
fagligt nærvær for alle børn mellem 0 og 13 år, fælles
ledelse og medarbejdergruppe.
Båring Børneunivers består af Skole, SFO og Børnehus
med vuggestue og børnehave.
I børneuniverset arbejder vi hver dag sammen med
vores lokalområde om de 0-13-åriges udvikling med
afsæt i profilen. Se fig. 1

Fælles indendørsfaciliteter
Fremstår renoverede, moderne og indbydende lokaler
med multisal, aula med storskærm, værksteder, bibliotek
og faglokaler.
Fælles pasning
SFO og Børnehus samarbejder omkring morgenpasning og
feriepasning.

Gode fysiske rammer, der tilpasses til de vekslende
arbejdsformer.
Forældre involveres i at skabe forpligtende fællesskaber.

Trivsel og fagligt
nærvær

Brug af alle
læringsrum

Profil for Båring
Børneunivers
Lokalt kraftcenter

Innovative faglige
miljøer

Fig.1

Vi har fokus på at understøtte:

Forældre – den
vigtigste ressource

Alle børn skal føle sig som
en del af
læringsfællesskabet

Helheden i børnenes hverdag.

Praktisk information

Forældreindflydelse, engagement og ansvar.

Der er mulighed for hel- og halvdagspladser i børnehaven.

Naturlige overgange mellem vuggestue, dagpleje,
børnehave og skole.

Åbningstider:
Børnehuset:
SFO:

Fagligt kvalificerede medarbejdere til varetagelse af
det enkelte barns optimale udvikling.

kl. 06.15-16.45, fredag 16.30
kl. 06.15-16.30, fredag 15.35

Fælles Univers
0-13 år

Kontakt os her:
Båring Børneunivers:
Skole:
tlf. 88885480
SFO.
tlf. 88885497/98
Børnehus: tlf. 88885365
www.baaringskole.dk
https://middelfart.inst.dk

Velkommen til Vuggestuen
- dit barns første møde med Børneuniverset
Vuggestuen har en normering på 8-10 børn ”Boblerne” og et
team af tre faste medarbejdere.

Vuggestuen tilbyder:
Madordning
Fuld kost tilpasset barnets alder og behov. Vi tilstræber at give
børnene den optimale ernæringsmæssige kost i løbet af dagen.
Maden laves af børnehusets husassistent. Der vælges som
udgangspunkt økologiske råvarer.
Egne lokaler og legeplads
I vuggestuen har vi eget basislokale med mulighed for fordybelse
i læreplanerne for de mindste børn. Vi er meget udendørs og har
vores egen legeplads.
Fællesskab i børnehuset
Vi er også en del af det større fællesskab i børnehuset og nyder
legen på tværs af børnegrupperne både ude og inde. De små
lærer meget af de større børn, og det gør overgangen til
børnehaven nemmere.
Læreplaner i vuggestuen
Udviklingsmæssigt er det i vuggestuealderen børn lærer mest,
såvel sprogligt som motorisk. Derfor er det vigtigt, at barnet
oplever harmoni, genkendelighed, tryghed og faste rutiner.
Vuggestuens primære læringsmiljø relaterer sig til alle de daglige
kendte aktiviteter såsom måltiderne, legen på legepladsen,
turene, sangene osv.
Det er vigtigt, at vi har et omsorgsmiljø for de yngste børn, hvilket
betyder, at barnet hver dag oplever at have øjenkontakt, at
sidde på skød, at have følelsesmæssig kontakt, at synge en sang.
Det er ligeledes vigtigt at arbejde med at gøre børnene
selvhjulpne ved at medinddrage børnene i bl.a. måltiderne og
ved af- og påklædning.

Velkommen til Børnehaven
Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år. Børnene er
inddelt i basisgrupper efter alder - ”Søstjerner”, ”Rokker” og
”Skrubber”. Der er tilknyttet primærvoksne til hver gruppe.

Børnehaven tilbyder:
Indbydende lokaler
Med funktionsopdelte rum fx puderum, tegnerum,
klodse/byggerum, udklædningsrum med mulighed for forskellige
oplevelser og udfordringer og for at være sammen på tværs af
basisgrupper.
Tilbud om morgenmad
Vi serverer bl.a. havregrød, rugbrød, grovboller, knækbrød mm.

Fællesfrugt
Alle børn medbringer 1 stykke frugt til det fælles frugtfad, som
spises til formiddags-samling.
Samling
Der holdes samling og spises medbragt madpakke i basisgrupper
med primærvoksne.
Vi har fokus på
At børnene inddrages i de daglige gøremål, fx at gøre klar til
eftermiddagsmad, dække bord og rydde op, så de lærer at
være en del af et socialt fællesskab.
Vores pædagogik tager udgangspunkt i de syv
læreplanstemaer:
Krop og bevægelse, sociale kompetencer, science, kulturelle
udtryksformer, personlig alsidig udvikling, natur og
naturfænomener, social inklusion.

Velkommen til SFO og tidlig SFO
SFO’en er normeret til 65-80 børn. Der er et team af 5 fastansatte
pædagoger, som også indgår i skolen som støtte i klasserne,
hvilket giver sammenhæng i dagen for børnene.
SFO’en tilbyder
Funktionsopdeling med kreativt værksted, puderum, LEGO-rum,
dukkekrog og computer/spilleværksted.
Daglige aktiviteter planlagt med udgangspunkt i årstiderne,
børnenes interesser og udviklingstrin for en måned ad gangen.
Månedligt tilbud om at komme med i svømmehal i Strib.
Vi har fokus på
At skabe helhed og sammenhæng med skoleliv og børnehuset.
Skabe balance mellem fri leg og voksenorganiserede aktiviteter
efter en lang skoledag.
Give børnene muligheder for at lege sammen og skabe
venskaber på tværs af klasserne.
Invitere forældre og lokalområdet med ind i vores temaer og
aktiviteter, fx Halloweenfest, Middelalderuge og andre.
Tidlig SFO
Har basislokale på skolen fra marts-juni, for de børn som skal
starte i skole til august.
Der er to faste voksne tilknyttet gruppen; En pædagog fra
børnehaven og en pædagog fra SFO´en.
Gruppen får desuden en venskabsklasse for, at skabe tryghed og
kendte ansigter i de nye rammer.
Vi har fokus på at
Skabe en tryg overgang fra børnehave til skole.
Gøre børnene trygge ved og vant til Skolens og SFO’ens rammer
og rutiner inden skolestart.

Velkommen til Skolen
I skolen er der 160 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. Der er 10
lærere og 5 pædagoger, som både har timer i Skole og i
SFO.

Skolen tilbyder:
Fælles morgensang
For hele skolen mandag og fredag, som klasserne
planlægger på skift. Forældre er velkomne.
Et kvarters læse- eller bevægelsesbånd
Tirsdag- torsdag for alle klasser som en del af den
understøttende undervisning.
Ugentlig fordybelsesdag
I alle klasser, hvor der arbejdes med samme fag hele
dagen fra mange forskellige vinkler.
Mobilen er slukket
Ligger i tasken hele skoledagen.
Lektieintegreret undervisning
Som betyder, at lektierne indgår og laves i skolens
fordybelsestimer, så eleverne kan holde fri, når skoledagen
er slut.
Lejrskole
På 5. eller 6. klassetrin. Her har eleverne mulighed for at
komme på lejr et sted i Danmark i 3 sammenhængende
dage.
BYOD – Bring Your Own Device
På mellemtrinnet fra 4.-6. klasse har eleverne mulighed for,
at medbringe deres egen pc eller tablet til undervisningen.
Vi har fokus på at
Skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø med en god
omgangstone, et lavt konfliktniveau og med plads til at
tage individuelle hensyn.
Invitere forældre til samarbejde for at sikre trivsel og læring
hos eleverne.
Samarbejde med lokalområdet: idrætsforeningerne,
erhvervslivet, musikskolen, øvrige skoler når det giver
mening i forhold til at højne den faglige kvalitet.
Tæt samarbejde med vores lokale overbygningsskole Nørre
Aaby Skole i Nørre Aaby.
Dette med fokus på at sikre den gode overgang fra Båring
Børneunivers til Nørre Aaby Skole efter 6. klasse. Der
arbejdes med fælles undervisningsforløb/temadage på
flere årgange, ligesom vi har fokus på fælles
arrangementer af mere social karakter.

