
 

 Specialbørnehaven Solsikken  

 

 

 

Specialbørnehaven Solsikken er en del af organisationen Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud, som er Varde 

kommunes specialtilbud. Sct. Jacobi skole har til huse på Pramstedvej og Specialbørnehaven Solsikken på 

Egekrattet. 

Normering: 

Der er ansat følgende med varierende ansættelsesgrad: 

• 1 fysioterapeut 

• 1 pædagogstuderende 

• 7 pædagoger 

Solsikken er normeret til 12 børn. Der er tre stuer, hvor der er 2 pædagoger tilknyttet som faste voksne. Én 

pædagog har timer i hele huset. Fysioterapeuten har ligeledes opgaver med børn fra hele huset.  

Lovgrundlag: 

Specialbørnehaven Solsikkens lovgrundlag findes i Lov om Social Service §32. Solsikken er normeret til 12 

børn i alderen 0-6 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk- og/eller fysisk funktionsevne har 

et særligt behov for pædagogisk støtte og behandling, som ikke kan dækkes i en almindelig daginstitution. 

Kendetegnende for børnene er at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk 

behandlingsmiljø. 

I specialbørnehaven Solsikken arbejdes der bl.a. med alternativ kommunikation og forskellige visuelle 

støttesystemer fx tegn til tale, boardmaker og konkreter. Personalet er uddannet i ICDP og det 

pædagogiske afsæt er i relations pædagogikken, hvor forståelsen er, at mennesker udvikler identitet 

igennem samspil med andre, og at samspil forudsætter kommunikation. Der lægges vægt på at skabe et 

inkluderende miljø, med afsæt i det enkeltes barn udviklingspotentiale og ressourcer, hvor børnene støttes 

og opmuntres til at have indbyrdes sociale relationer. 

Vores værdier er: 
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING 

Vores pædagogiske fundament: 
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til 

feltets viden og forskning. Indsatsen omkring barnet planlægges i samarbejde med forældrene og andre 

relevante samarbejdsgrupper. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og 

sammenhæng ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem personalet. 



Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret 

vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, 

skriftlig information og andre visuelle værktøjer. 

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejdere og prioriterer kompetenceudvikling 

højt. Vi har desuden et kompetencecenter som bl.a. varetager medarbejdernes specialfaglige 

kompetenceudvikling. 

Forældresamarbejde: 

Der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem Solsikken og forældrene. En stor del af børnene kører 

med taxa til og fra børnehave. Det er derfor meget vigtigt at der er tæt forældresamarbejde og at vi altid 

har fokus på børnenes dagsform.  

Vi benytter os af forskellige kommunikationsmuligheder:  

- Daglig kontakt via aula. Vi lægger billeder og tekst op dagligt, om hvad barnet har været en del af 

denne dag.  

- Vi SMS'er med forældrene og de har mulighed for at sende billeder hjemmefra ad den vej eller via 

aula. 

- Vi ringer til forældrene - ikke kun ved sygdom, men også ved spørgsmål, eller andet der ellers ville 

være klaret i hentesituationen.  

- Vi afholder trivselsmøder med forældrene og samarbejdspartnere mindst to gang om året.  

- Der udsendes nyhedsbrev med nyt fra børnehaven med jævne mellemrum.  

- Der afholdes arrangementer fordelt hen over året, hvor forældrene kan opnå et fællesskab imellem 

hinanden.  

Vi er forpligtet til at rådgive og vejlede forældrene i de udfordringer de møder i hverdagen med et fysisk 

og/eller psykisk handicappet barn. Derfor er det vigtigt, at vi påtager os rollen at skabe den gode kontakt og 

vi tager ansvaret for at relationen mellem forældre og personale har de bedste betingelser.  

Vi har fokus på at have et tæt forældresamarbejde, hvor vi har fokus på de gode oplevelser, men også hvor 

vi kan lytte til bekymringer og kommer med evt. råd og vejledning. Vi arbejder med at møde forældrene 

hvor de er og har øje for at de kan være presset psykisk. Vi arbejder derfor også ind i individuelle løsninger, 

som fungerer for forældrene. 

Trivselsmøder: 

Vi afholder trivselsmøder, hvor den pædagogiske praksis justeres i samarbejde mellem pædagoger, 

forældre og øvrige samarbejdspartnere. Baggrunden for trivselsmøderne hviler på den udviklingsforståelse, 

at barnets adfærd og trivsel altid er et udtryk for i hvor høj grad, der er balance mellem barnets 

forudsætninger/behov og omgivelsernes tilpasning til barnet. Det kan for eksempel være svært at aflæse 

barnets behov og tilpasse sig som enten forældre eller personale. Alle børns adfærd og trivsel er præget af 

de udfordringer sammenhæng og det miljø, som de er en del af.  Vi bruger dialog til at opnå en fælles 

forståelse omring barnet. Dialogen hjælper os med at tilpasse rammerne og miljøet, så vi tilgodeser barnets 

behov bedst muligt. Alle trivselsmøder tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, der laves referat af alle 

møder. 



Vi udarbejder en indsatsplan, som er gældende imellem møderne.  Til møderne er vi i dialog med 

forældrene omkring aftaler og hvilke mål, der skal skrives ind og hvilke handlinger vi gør for at opnå succes.  

Vi understøtter forældrenes kommunikation med deres barn via beskrivelser og billeder fra hverdagen, 

således at de får et fælles tredje at tale ud fra i hjemmet. Vi modtager ligeledes gerne billeder hjemmefra, 

så vi kan tale med barnet om oplevelser i hjemmet. Dette gøres via SMS og aula.  

Vi tilbyder ad hoc møder ved behov for vejledning til specifikke problemstillinger. 

Overgange: 

Vi modtager børn fra dagpleje, vuggestuer og børnehaver samt børn, der ikke tidligere har været passet 

uden for hjemmet.  

Vi orienteres om en visitering til Solsikken på mail. Herefter kontakter familiens rådgiver os for at aftale, 

hvordan vi skal arrangere overlevering. Vi indkalder til overleveringsmøde med forældre, afgivende tilbud 

samt modtagende pædagoger. På mødet folder forældrene barnets historik ud og afgivende tilbud 

supplerer. Solsikken præsenterer det nye tilbud og der aftales opstart og individuelle hensyn tages for 

barnets opstart.  

Det er vigtigt for os at have forældrene med gennem hele opstarten, så de oplever en tryghed ved barnets 

opstart i Solsikken.  

De fleste børn fra Solsikken skal starte deres skolegang i specialskolen. I foråret arrangerer skolen et 

overleveringsmøde hvor forældre, skolen og Solsikken deltager. Her har vi fokus på, hvordan tilgangen til 

barnet har været i børnehaven og hvad der er lykkes for os. Hvis forældrene samtykker, videregives de 

seneste beskrivelser og indsatsplaner på barnet videre til skolen.  

Vi har arbejdet aktivt med hvordan vi kan gøre overgangene endnu bedre for børnene i forhold til 

skolestart. Der etableres skolegruppe for kommende skolebørn i foråret. Skolegruppen har ugentlige besøg 

på skolen. Skolegruppen har et lokale på skolen, som fysisk er placeret ved siden af børnehaveklassen. 

Dette lokale benyttes i arbejdet med at sikre den gode overgang fra Solsikken til skolen.  

Inklusion og relationer: 

Vi arbejder for, at alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet. Dette gør vi ved at alle børn er 

tilknyttet en stue med en lille gruppe børn og fast personale. Der er faste rutiner i dagligdagen. Der synges 

morgensang og arbejdes med temaer på gruppen. Derudover arbejdes på tværs af stuerne for at give alle 

mulighed for at finde venner, der passer til dem.  

Vi arbejder bevidst med, hvad barnets styrker er, og forstørrer det for både børn og voksne. Dette gøres i 

tale og kropssprog. Vi arbejder med fokus på, at alle børn uanset deres udfordringer, skal have mulighed for 

deltagelse i fællesskaber.  

Vi arbejder med ICDP og italesætter pædagogens rolle i relationerne / samspil i vores pædagogiske 

dialoger. 

Sprogudvikling: 

Alle børn i Solsikken er sprogligt udfordret, de fleste er uden et verbalt sprog. Det stiller høje krav til at der 

benyttes alternativ kommunikation for at give børnene muligheder for at bliver hørt og stadig træffe 

selvstændige valg. Vi arbejder med sproget hele dagen i børnehaven. Vi sætter tegn på mange af vores ord, 



vi har konkreter med rundt i børnehaven og vi har boardmaker/ billeder, som viser struktur og som kan 

være understøttende i sproget til det enkelte barn i forhold til valg/krav. 

Vi har individuel indsatsplan for hvert enkelt barn, og af den fremgår det hvilket sprogligt arbejde, der 

arbejdes med i forhold til den enkelte.  

Vi samarbejder med tale-høre konsulenterne for at vurdere hvor barnets nærmeste udviklingszone er i 

forhold til sprog og hvad der skal være næste skridt. 

Da vi er en del at Sct. Jacobi skole og –dagtilbuds organisation kan vi trække på kompetencecentrets 

vejledere. Skolen har endvidere tilknyttet en vejleder i Karlstadmetoden.  

 

Vil du vide mere: 

Kontakt pædagogisk leder Katrine Kousgaard 5173 3617. 

 

 


