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MINIBIERNE
Scandinavian Nursery

Alder 0-6

Kontakt os for mere 
information på mail 
eller telefon: 

minibierne@gmail.com
Tlf.: +45 40487553
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VELKOMMEN TIL 
MINIBIERNE 
Minibierne er en privat skandinavisk 
integreret dagstilbud placeret i 
Benalmadena, Malaga. 
Vi har et mangfoldigt fællesskab, 
der bygger på anerkendelse, empati 
og gensidig respekt. I Minibierne 
rummes og understøttes børnenes 
dannelse i tæt samspil med 
forældrene. 
Vi prioriterer at skabe ”En god 
hverdag – hver dag”  ud fra de 
vilkår og betingelser dagene bringer. 
Sammen skaber vi nysgerrige og 
glade børn med mod på flere eventyr.



Traditioner og aktiviteter
Vi har mange traditioner og aktiviteter, som vi værner om.  Vi 
har blandt andet en sommerfest, halloweenfest, fastelavnsfest, 
påskefrokost, julefrokost og mange andre fejringer i løbet af året. 
Derudover, har vi rigtig mange udflugter ud af huset.
Da vi altid har en plan for dagen, som tilpasses efter børnenes humør 
og ønsker, har vi også et stærkt samarbejde med forældrene.
Minibierne samarbejder med den danske skole, Bifrost skolen & Den 
Norske skole og vi laver forskellige aktiviteter i løbet af året.



Plads til ro og nærhed

Børns trivsel er fundamentet for al læring 
og udvikling, derfor er det vigtigt at vi 
skaber trygge rammer, samt møder alle, 
børn som voksne, på en anerkendende 
og inkluderende måde. Vi taler ofte med 
børnene, om hvordan man skal opføre sig 
over for hinanden, hvordan man er en 
god ven og hvor vigtigt det er at hjælpe 
hinanden. 

Trivsel 

Det er rigtig godt til at afhjælpe eventuelle problemer 
i børnegruppen, og oftest ved børnene præcis hvad 
vi mener og vil rigtig gerne tale om det. Vi vægter 
at holde en god tone i børnehaven, samt at holde 
støjniveauet på lavest mulige blus, uden at lukke for 
børnenes leg.



Børnenes leg
Børns spontane og selvorganiserede leg skal 
anerkendes, respekteres og gives betydelig plads i 
hverdagen hos Minibierne
Legen har en værdi i sig selv og udgør en unik ramme 
for, at børnene kan udvikle deres kompetencer. 
Leg er vigtig, fordi børnene her udforsker, de 
tager erfaringer med fra legen, ud i verden og ind 
i virkeligheden. Gennem legen lærer børnene om 
omverdenen, de bearbejder indtryk, følelser og
virkeligheden. De øver sig i at forholde sig til 
deres omgivelser, udvikler selvbestemmelse og 
identitetsdannelse sammen med andre. 

Mission
I Minibierne ønsker vi gennem 

nærvær og respekt at se og møde 
hvert enkelt barn lige der, hvor det befinder 
sig, og at være med til at styrke barnets 

sociale, sproglige og motoriske kompetencer. 
Vi ønsker en børnehave, hvor både børn og personale 
er aktive og drevet af nysgerrighed, idérigdom og 
kreativitet, både mentalt og fysisk. Hvor der er 
højt til loftet, og plads til at ting kan lade sig 

gøre.

Sociale kompetencer
Samhørighed mellem børn, personale og 
forældre er en essentiel del i udviklingen 
af sociale relationer. Dette indebærer 
et fællesskab, som bygger på omsorg 
og empati for børnene, vidensdeling og 

sammenhold for forældrene samt respekt 
og anerkendelse for personalet.
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Hverdagen
I Minibierne er forudsigelighed 
og genkendelighed en vigtig del af 
hverdagen. Det skaber tryghed og 
overskud for både børn og voksne. Vi har 
en fast struktur for dagen, men indholdet 
kan variere. Selvfølgelig kan vi også være 
spontane og lave om og vende tingene på 
hovedet. Men børn navigerer og trives 
bedst i en hverdag, der er genkendelig.

Forældresamarbejde 
Vi ser forældrene som de største 
ressourcepersoner i barnets liv. 
Det er derfor vigtigt for os 
at få skabt et tillidsfuldt og 
forpligtende samarbejde med alle 
børns forældre, hvor de bidrager 
konkret i det enkelte samarbejde 
omkring barnet. Vi prioriterer den 
daglige kontakt højt og tilbyder 
mulighed for at skabe tætte og 
varme relationer i et samarbejde 
baseret på åbenhed, tillid, 
respekt og gensidig anerkendelse. 

Årshjul
I Minibierne arbejder vi med et årshjul, som 
består af nye temaer hver måned.Personalet 
tilrettelægger forskellige læringsmiljøer med 
afsæt i børnenes spor, behov og den nærmeste 
udviklings zone, med inspiration i årshjulets 
temaer.

Ugeplan
Minibierne har en fast ugeplan, hvor vi kort 
fortæller om ugens forløb.

Turdage
Èn dag i ugen, tager vi på heldagstur ud af 
huset. Turene kan være meget forskellige. 
Vi tager til Paloma Park, til stranden, ser 
flamencodans, besøger rideskoler, sommerfugl 
park, ZOO og meget andet.  Derudover er vi 
yderligere et par gange om ugen på flere af de 
gode legepladser i nærmiljøet eller på boldbanen 
for at spille fodbold, tegne med kridt & sjippe.



Vi leger, griner, s y nger, danser og skaber gode venskaber
Børnegrupper 
Vores børn og forældre nyder 
godt af, at vi er en lille 
børnehave med plads til 30 
børn i et hjemligt miljø med god 
plads til den enkelte, hvor alle 
kender alle. Vi 

arbejder sammen på kryds og tværs af alder og køn. 
For at give ro og nærvær når vi spiser, har vi inddelt 
børnene i små spisegrupper med en voksen i hver. De 
kommende skolebørn spiser sammen med hinanden, mens 
de yngste og mellemste børn har faste spisepladser 
sammen med de øvrige voksne. 

Musik, dans & sprogsessioner
      I løbet af ugen har vi både musik, dans & engelske/spanske 
sprogsessioner gennem leg. Disse aktiviteter giver børnene selvtillid og 
støtter deres udvikling og er derfor en vigtig del af vores aktiviteter. 
Børnegrupperne bliver her aldersopdelt. De aldersopdelte grupper 
kan også benyttes ved andre aktiviteter, som stiller krav til alder og 
udviklingsniveau. 
Det er vigtigt for os, at børnene indgår i et fællesskab og finder tryghed 
i hele børnegruppen. 

Svømning
I Minibierne tilbyder vi svømning 1 gang om ugen i en opvarmet indendørs 
svømmehal fra 3-årsalderen. Svømning er fantastisk. Børnene lærer ikke bare at 
svømme, men også, hvis uheldet skulle være ude, teknikker hvormed de kan redde 
deres eget og måske også andres liv. 
Forskning viser, at børn allerede i en alder af 3-4 år kan svømme 10-15 meter 
uden hjælpemidler, og, allervigtigst, lære ikke at gå i panik, hvis de skulle få 
hovedet under vand.
Fokuspunkterne omkring svømning er blandt andet motorikken – gå- og busturen 
dertil og bevægelse i vandet – selvhjulpenhed, sociale relationer og at have det 
sjovt.
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&
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&
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Nærvær
Vi er til stede og 
omsorgsfulde i vores 
tilgang til børnene. 
Personalet i Minibierne 
taler ikke hen over 
hovedet på børnene og 
har fokus på at lytte og 
være opmærksomme på 
hver enkelt barn.

Omsorg 
Det er vigtigt at kunne tilgodese andres behov 
gennem opmærksomhed og empati.
Personalet i Minibierne er nærværende og lyttende, 
vi trøster og sørger for, at det enkelte barn får 
dækket sine basale behov. Vi drager omsorg for og 
sikrer os, at barnet er en del af børnefællesskabet 
og passer på barnets ve og vel.

Respekt
Vi har respekt for og hører hvert enkelt 
barn. Vi respekterer forskelligheder i behov, 
kulturer, livsstile og holdninger. Vi lytter og er 
troværdige og forventer, at vi bliver mødt med 
den samme respekt, som vi viser familierne, der 
har deres daglige gang i Minibierne.

Engagement
Vi er engagerede i vores arbejde med børnene, 
hvor vi tager ansvar, er kompetente og fagligt 
dygtige. Vi føler glæde ved vores arbejde, hvor 
vi giver børnene mulighed for at fordybe sig. 
Gennem vores engagement og fælles iver sørger 
vi for, at Minibierne hele tiden udvikler sig.

Fællesskaber
I Minibierne skal ingen stå uden for 
fællesskabet. Vi har derfor fokus på at 
styrke fællesskaber på tværs, skabe nye 
legerelationer og hjælpe til med at fastholde 
gode legerelationer. Vi hjælper hinanden og 
lykkes oftest i fællesskab.

Anerkendelse
Vi ser hvert enkelt 
barn og sørger for 
anerkendelse gennem 
ros, løbende dialog, 
sparring og fysisk 
tilstedeværelse.

Ærlighed
Ved ærlighed fremstår 
vi som troværdige og 
oprigtige voksne. Ærlighed 
skal behandles med 
respekt og omtanke, da 
ærlighed berører følelserne 
og er grundlæggende for 
tillid til hinanden.
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