Magtpolitik for LILHOLTGÅRD
Man må ikke bruge magtanvendelse på Lilholtgård
Vi følger Vejle Kommunes retningslinjer for magtanvendelse
På Lilholtgård er det forbudt at bruge





Legemlig afstraffelse
Fiksering dvs. fastspænding af forskellig art.
Eksklusion
Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling

Hvis der er behov for at gribe ind over for et barn må indgrebet alene finde sted, hvis der er tale om
nødværge.
Eksempler, hvis et barn:
 Er i fare for at komme for skade, f.eks. ved at løbe ud på en trafikeret vej.
 Bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade.
 Har rodet sig ud i en alvorlig slåskamp med et andet barn.
 Det kan være berettiget at fastholde, flytte eller fjerne et meget urolig eller vildt skrigende barn.
 Øver vold mod personalet.
 Ødelægger eller beskadiger inventar/legetøj.
Vi undgår det ved:
 Vi har i vores dagligdag fokus på børnenes sociale kompetencer og inklusion, og vi har dermed
fokus på værdier og for måden at være sammen på, samt samspilsformer for børnene i de
forskellige aldersgrupper.
 Vi anerkender børnene hvis noget er svært.
 Vi anerkender hvis barnet udviser stærke følelsesudbrud
 Vi samtaler med barnet om de ting der sker, og hvad der kan ligge til grund for hændelsen
 Vi guider og tilretteviser barnet, justerer aktiviteten ved at tage lederskabet for barnet.
 Vi hjælper barnet med at kontrollere sig selv på en positiv måde, og sætter grænser for barnet, ved
at vejlede det, give det alternativer.
 Vi sætter ord på børnenes handlinger.
 Vi sætter ord på for de andre børns vegne
 Vi rammesætter strukturer der er en fordel for barnet at være i, så hverdagen bliver lettere for
barnet.
Kulturen på Lilholtgård
Det er de voksnes ansvar at det er rart at gå i vuggestue og børnehave på Lilholtgård.
Det er os der i fællesskab har ansvar for at sætte rammerne, og holde øje med om det enkelte barn
trives
Vi ønsker at skabe et trygt børnemiljø, hvor der er plads til alle, og som tager højde for både de fysiske,
de psykiske udviklingsområder.

