“det er aldrig for sent med
en bedre barndom”

PAIDEIA

PAIDEIA

“når du har brug for

et alternativ til plejefamilier”

MEDARBEJDERE
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MEDARBEJDERE
På Paideia er alle medarbejdere bevid
ste om at gå forrest og være rollemodel
ler for børnene. Vores medarbejdere er
veluddannede, og vores teams er sam
mensat, så børnene møder pædagogisk
personale af begge køn.
Medarbejdergruppen er fagligt en
gagerede og får regelmæssig supervi
sion og undervisning af vores interne
psykolog.

PAIDEIA

– en del af Livsværk

SÅDAN KONTAKTER DU OS
Ring til vores leder
Sharon Rasmussen på
tlf. 24 47 99 89
Du kan også ringe til Paideia på
tlf. 56 57 99 89 eller sende os en
mail til leder@paideiahuset.dk
www.paideiahuset.dk
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HVAD ER PAIDEIA
Paideia er det trygge alternativ, når
børn og unge af forskellige årsager
ikke kan bo hjemme.
På Paideia kan der bo børn og unge
med psykosociale, emotionelle eller
adfærdsmæssige problemer.
Vi har mulighed for og erfaring med
at have søskende anbragt
sammen.

Den pædagogiske indsats
sker ud fra et helhedssyn
og sigter på at udvikle
sociale, emotionelle og
faglige kompetencer.
Elevgruppen er karak
teriseret ved alle at
have brug for et lille,
overskueligt og struk
tureret undervisnings
miljø. Dette er grunds
tenen i skolens arbejde.
Elementer fra miljøterapi, sys
temisk tænkning og narrativ metode
ddrages i dagligdagen. Der arbejdes på at skabe
bæredygtige relationer, der understøtter lyst til
læring – fagligt som socialt.

Vores hus er
indrettet rart
og hjemligt, og
vi har en hyggelig
have med kroge, terrasser, lege- og
motionsredskaber. Børneværelserne
er indbydende og individuelt indret
tede, og køkkener og badeværel
ser er renoveret i 2018.

PÆDAGOGISK GRUNDLAG
Vi tager afsæt i en anerkendende
relationspædagogik og har stor fokus
på mentalisering. I en struktureret
hverdag med tydelige og trovær
dige voksne støtter vi børnene i at
udvikle en tryg tilknytning, egne
evner og identitet. Vi har fokus
på, at børnene lærer at mærke
egne behov, grænser og drømme.
Vi arbejder aktivt for, at børnene
føler og oplever sig inddraget i alle
vigtige beslutninger i deres liv.

Pædagogik
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Supervision / Rådgivning / Vejledning
“Paideia som bosted føles
Heldagsskolen Bråby tilbyder gennem
ikke
som en institution, men
Konsulenthuset Bråby:
er meget varmt og hjemligt.
Foredrag
Personalet
og ledelsen er så
I

nklusionsog
specialpædagogiske
jordnære, venlige
og imødekurser
kommende,
man ved, at ens
og foredrag
barn
er
i
de
tryggeste
hænder”
Supervision til team, enkeltinvivid,
klasser

eller grupper
Mor til barn på Paideia
Ledelsessupervision
Eksterne observationsforløb i klasser – SRV-forløb

FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi ser forældrene som en afgørende
forudsætning for børnenes trivsel og
udvikling, og vi prioriterer forældre
samarbejdet højt. Derfor vil forældre
opleve en tæt dialog og kontakt med
de medarbejdere, der er omkring
barnet, og vi er altid til rådighed med
udveksling og støtte - både i forhold
til samspillet og i forhold til at forstå
barnets udvikling og ud
fordringer.
VISITATION
Visitationen af børn
foregår i tæt samarbejde
mellem anbringende kommune
og daglig leder på Paideia.
Vi drøfter bl.a. målene for anbringel
sen. Når et barn er visiteret til Pai
deia, aftales relevante møder og
besøg, og indflytningen arrangeres
under hensyn til barnets og familiens
behov.

