
 

Mål 

Målet er, at alle børn deltager i et socialt 
forpligtende, udviklende og lærende 

fællesskab, hvor det enkelte barns 
livsvilkår, forudsætninger og historie 

respekteres og værdsættes 

Målet er, at forældre bliver inddraget som 
barnets vigtigste ressource og bliver 

bevidste om, hvordan de selv kan 
medvirke til barnets udvikling og 

inklusion. 

Børns deltagelse i lærende fællesskaber  

Fokus på alle børns trivsel, læring og 
udvikling 

Værdsættelse af mangfoldighed 

 

Ressourcer  

 

Børnehuset Viborgvej & Birkebo 

Ekstra medarbejder hvis opgave er: 

Vejledning, sparring, dialog og 
samarbejde 

Børnehuset Ålykke 

Ekstra medarbejder som indgår på lige 
fod med øvrige pædagoger.  

Opgaven omkring  

vejledning, sparring, dialog og 
samarbejde  er forelt mellem alle 

pædagoger 

Kompetenceudviklingsforløb for 

pædagoger  

Metodekendskab og metodebevidsthed 
vedt at  

alle pædagoger i Dagtilbuddet  tilbydes 
uddannelse i ICDP 1 & 2. 

 

Handlinger 

 

Slå institutioner sammen til integrede 
instituioner 

Procesplan understøtter læring og 
refleksion på personalemøder 

Systematisk indsats  

ift sprogpakke og 

læreplaner. 

Aftalemål om inklusion i lærings og lege 
aktiviteter 

Skriftlige refleksioner Udviklingsplaner 

Vejledningskultur/Videovejeldning 

Vignetmetode 

Pædagogiske eksperimenter 

Matrix skemaer og handleplaner 

TRAS skemaer 

Kontaktpædagoger  

Tværgående arbejdsgrupper:  

Inklusion 

Modtagelse af nye børn 

Forældresamtaler 

 

Arbejdsgruppe modtagelse af nye børn 

Primære og sekundære  pædagoger 

Forældre inddrages i drøftelser på 
forældremøder. 

Inddrages i tværfaglige gruppemøder 

Inddrages i vejledningsforløb 

Output 

Relation til børn og forældre styrkes. 

Målrettede indsatster  

Tryghed i overgangen for banet  

Kollegialitetskultur som bygger på et 
professionelt/fagligt rationale 

Klar rollefordeling ml. pædagoger og 
pædagogmedhjælpere 

 

Pædagogrne kan give vejledning og 
videofeedback 

Læring 

Indikatorer 

Færre børn starter i skole med en 
støtteforanstaltning 

Færre børn henvises til psykologisk og 
talepædagogiske udredning i PPR 

En stigning i antallet af børn, der i BMW 
mener, de har gode venner i 

institutionen 

Der arbejdes med en differentieret pæd. 
praksis tilpasset barnets nærmeste 

udviklingszone 

At der arbejdes systematisk med alle 
børns læring og trivsel med 

udgangspunkt i anbefalingerne fra VIDA 
projektet 

Der arbejdes med forskellige metoder til 
forældreinddragelse 


