Mini GPSen
Et tilbud til børnefamilier i Brønderslev kommune

Kære forælder
Mini GPSen er for børn i alderen 4-6 år. I et forløb i
Mini GPSen arbejder forældre, dagtilbud og GPS –
medarbejdere tæt sammen, for at skabe bedre trivsel
og udvikling for barnet.
Arbejdet i Mini GPSen er et supplement til
eksisterende dagtilbud og understøtter det
pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Der er tilknyttet
op til 6 børn af gangen i Mini GPSen.
Hvilke børn kan deltage?
Mini GPSen henvender sig til børn, der har brug for at
få lært nye veje at gå både individuelt og i
fællesskabet. Målet er at barnet tilegner sig nye
kompetencer i forhold til de følelsesmæssige og
sociale områder.
Eksempelvis
o

Øve sig i at sige til og fra på en
hensigtsmæssig måde.

o

Takle modgang f.eks. ved afvisning i
legerelation

o

Øve selvregulering ved stærke følelser.

Sådan gør vi i Mini GPSen
Inden opstart afholdes der et møde i børnehaven med
forældre, pædagog og Mini GPS medarbejder.
Et forløb i Mini GPSen er af 8 ugers varighed. I
afleverer jeres barn i mini GPSen mellem 08.30-09.00 .
Hver GPS dag har et overordnet tema som vi arbejder
med på forskellige måder gennem hele dagen. Det er
f.eks. temaer som ”følelser” eller
”konflikthåndtering”. Vi tager udgangspunkt i barnets
nærmeste udviklingszone og planlægger aktiviteter og
lege ud fra dette.
I kan hente jeres barn i tidsrummet 15.00-15.45. I skal
påregne det tager mindst 15 min at hente jeres barn,
da vi afslutter dagen sammen med jer og jeres barn.

Medarbejdere i Mini GPSen
Præstevænget 4, Hjallerup
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Medarbejdere i Mini GPSen
Hedelundsgade 2, Brønderslev:
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Mini GPS Øst
Åbningstider: Torsdage 08.30-16.00
Telefon: 20 30 53 70
E-mail: FamilieGPSost@99454545.dk

Mini GPS Vest
Åbningstider: Torsdage 08.30-16.00
E-mail: FamilieGPSen@99454545.dk
Telefon: 21 14 69 72
E-mail: FamilieGPSvest@99454545.dk

