Bæredygtighed

Bevægelse

Balance

Bjedstrup Skole og Børnehus
tlf. 8794 2000
www.bjedstrupskole.dk

BJEDSTRUP SKOLE OG BØRNEHUS
– mod til levende læring

Præsentation
Bjedstrup Skole og Børnehus ligger naturskønt mellem Ry og Skanderborg.
Vi har stærke visioner og traditioner. Stedet er rammen om et rigt børnemiljø og et
aktivt fritids- og kulturliv, der tiltrækker mange mennesker i alle aldre fra et stort
opland. Børnene kan begynde i børnehaven, når de er tre år og gå i skolen til og
med 6. klasse.
Fællesskaber på tværs
I Bjedstrup er alt samlet – børnehave, skole, SFO og klub – med fælles ledelse.
Det betyder trygge og sammenhængende rammer, hvor alle kender alle, og hvor
børnene færdes let og ubesværet mellem hinanden.
Unikke omgivelser
Vi har en stor grund på 3 hektar med granskov, bæk og vildmark. Der er huggehus
og multibane, fodboldbaner og udeværksteder, urtehaver og ynglende ugler. Fra alle
vore lyse lokaler er der direkte adgang ud til de dejlige omgivelser.
Udeliv og udeskole
Kontakten med naturen skærper børnenes sanser, og gør dem mere robuste.
At lære og lege ude skaber nysgerrighed og læringsglæde og giver en følelse af
helhed og sammenhæng.
I børnehaven er uderummet en integreret del af hverdagens leg og læring, hvor børn
og voksne får udfordret fantasi, indlevelsesevne og motoriske færdigheder. SFO’en
har udeliv på vildmarken. Klubben har bygget et område op omkring granhytten
med udekøkken, smedje og ikke mindst plads til rollespil.
I udeskolen og på projektdage kobles undervisningen ude og inde – ikke kun til
naturen, men også ud i kultur- og arbejdslivet. Her foregår læringen gennem
oplevelse, handling og forståelse.
Alle skolefag kan inddrages, og det faglige ambitionsniveau er højt.

Vision og værdier
Vi vil glæden.
Vores vision er at skabe sunde, glade og fagligt stærke børn,
som tør gå ud i verden og tage verden ind.
I Bjedstrup trives og udvikles levende læring, sundhed og ansvarlighed. Vi arbejder
bevidst på at balancere viden og kreativitet. Dermed skabes fundamentet for
opfindsomhed og dømmekraft.
Bevægelse
Vi udvikler løbende vore udearealer, så børnene oplever omgivelser, der appellerer til
brug af hele kroppen. Bevægelse stimulerer både børnenes fysiske og mentale
udvikling, og vi tænker det ind i alle aspekter af hverdagen.
Vi arbejder på at være et centrum, der på alle måder er i bevægelse og forandring. Et
sted, der tør afprøve nye idéer og metoder.
Balance
Balancen mellem individ og fællesskab er vigtig. Derfor værner vi om legen og
relationerne og tillægger det forpligtende fællesskab stor værdi.
Gennem en sammenhængende og fleksibel pædagogisk indsats på tværs af skole og
fritid, har vi sat fokus på at styrke det enkelte barns mulighed for at finde den indre
kerne og balance i hverdagen.
Bæredygtighed
Børnene skal lære om den nære og den fjerne omverden samt menneskets samspil
med naturen. Gennem oplevelser og erfaringer med natur- og miljømæssige forhold
skal børnene derfor udvikle og forstå tanker, sprog og begreber, som har værdi i det
daglige liv.
Vi tænker innovativt i forhold til miljø, økonomi og organisering.

Kultur og tradition
I Bjedstrup mener vi, at traditioner bidrager til at give børnene »rødder og vinger«.
Vi fejrer højtiderne og overgangene til nye stadier i barnets liv. Vi arbejder med
projekter, der udvider børnenes horisont.
Hensigten er at skabe glæde og genkendelighed og give børnene en kulturel
forankring og appetit på livet.
Skolens traditioner
• Fælles morgensang for hele skolen hver morgen – med fælles beskeder, indslag og
fødselsdagssange
• Fælles projektuger for hele skolen hvert år
• Venskabsklasseordning mellem små og store klasser
• Luciaoptog
• Særlige ansvarsområder for hvert klassetrin – f.eks. pasning af masseovn, forestå
frugtboden eller deltage i havepasning
• Skolefest med dans, boder og skuespil opført af 5. klasse.
Børnehusets traditioner (børnehave, SFO, klub)
• Fejring af overgangene – farvelfest/lagkagefest
• Markering af højtider og fastelavn
• Børnehusets fødselsdagsfest
• Forskønnelsesuger
• Overnatninger
• Gruppen af kommende skolebørn samles et halvt år før skolestart
• Tilbagevendende temaer i børnehaven: Dragetid, riddertid og lanternetid.
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Ét spor fra 0. – 6. klasse
SFO: 0.-2. klasse
Klub: 3.-6. klasse
Bjedstrup Børnehave: 3-6 år
Antal børn: ca. 200 – heraf 50 børnehavebørn
Antal ansatte: 36
Samarbejde med dagplejen:
En tryg overgang sikres ved jævnlige besøg mellem børnehaven og dagplejerne.
Overgang til Mølleskolen i Ry:
De fleste af vore elever fortsætter i 7. klasse på Mølleskolen.
Den flyvende kuffert:
Et biblioteksprojekt, hvor børn og forældre hver dag kan låne bøger i børnehaven.
Musikskole:
Skanderborg Musikskole giver instrument- og sammenspilsundervisning på
Bjedstrup Skole.
Café- og frugtordning:
Alle børn i Børnehuset har mulighed for at få et økologisk eftermiddagsmåltid.
I skolen har forældrene organiseret frugtordningen »Sunde Børn«.
Foreninger i Bjedstrup og omegn:
Området har et rigt foreningsliv, der bl.a. omfatter Dover Gymnastik og Idrætsforening,
Fafner Rollespilforening, Bjedstrup Aftenhøjskole, Ry Fortællerkreds.
Mossøegnens Musik og Dans og De Dover Spillemænd.

