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Emdrup vænge. Klynge Bi4
Det gode børneliv
Børnehuset Emdrup/Søgård, Børnehuset Regnskoven
Fritidshjem og klub Emdrup Søgård, Fritidshjem Græshoppen /Lunden

Vi arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer der giver optimale betingelser for social og faglig læring

Høringssvar fra Fritidshjemmet Græshoppen

Bevar de små Fritidshjem.
Fritidshjemmet Græshoppen er en unik fritids institution. Vi har et fantastisk udeområde omkring os, som
børnene nyder godt af og som vi bruger aktivt i løbet af dagen til pædagogiske formål og andre aktiviteter.
Vi er et hus hvor alle børn bliver set i løbet af dagen og der er tid og ro til samtaler og fordybelse i det enkelte
barn eller børnegruppe.
Græshoppen er præget af medarbejdere der har ejerskab af deres arbejdes plads og netop har valgt at
arbejde på et mindre fritidshjem, på grund af de fordele der er i det.
Børnene lære hurtigt de voksne at kende samt de andre børn, hvilket giver en trykhed og samhørighed.
Personalet oparbejder hurtigt et fortroligheds forhold til børnene samt forældrene, hvilket gør det nemmere
at reagere og handle til barnet bedste.
Samarbejdet med den tilhørende skole, Lundehus skolen består af ”stærkt samarbejde” samt de FSR
pædagoger der også arbejde på skolen. Vores erfaringer med dette samarbejde er, at børnene har gavn af, at
komme ud af skolens dagligdag/miljø for at lave aktiviteter der kan være relevante for børnenes trivsel.
Vi har et glimrende samarbejde med de omkring liggende fritidshjem som vi gerne vil have bliver bevaret.
Fritidshjemmet Græshoppen er en del af Klynge Bi4 hvilket vi er glade for og forsat gerne vil være en del af. I
klynge regi giver det god mening at have fritidshjem, da vi derved kan udarbejde og strukturere overgangen
fra børnehave til fritidshjem til gavn for børnene samt deres videre forløb.
Vi håber i kan se det nyttige og fordelagtige i at bevare de mindre fritidshjem.

Med venlig hilsen: Personalet på Fritidshjemmet Græshoppen

