
 

 

               
Gøngehuset – handleplan ifh pædagogisk tilsyn / Plan for det kommende år: 
 
Læringsmiljøer: 
Den igangværende proces med læringsmiljøerne startes ud med besøg i Børnehuset 
Bakkevej/børnehave og Børnehuset Keilstruplund/vuggestuen. 
Besøg september/oktober 2017. 
 
Vi vil under disse besøg lade os inspirere og efterfølgende implementere det, vi kan 
bruge i Gøngehuset. 
 
Vi vil desuden søge råd og vejledning hos inklusionspædagog. 
 
På personalemøder frem til sommer 2018 vil ”Læringsmiljøet” være på som fast 
punkt. 
 
Vi vil som hidtil fortsat inddrage børnene i den videre proces som aktive deltagere og 
som medskabere af egen læring og udvikling. 
 
Konkrete fokuspunkter: 

- Tydeliggørelse af læringsmiljøer på begge stuer også i form af billeder og tekst 
- Opmærksomhed på aldersforskelle i børnegrupperne og dermed områderne 
- Fokus på at alle læreplanstemaer er repræsenteret over året i takt med 

børnenes interesser og ønsker 
 
Målet er, at der er tydelige læringsmiljøer på begge stuer. Vi arbejder målrettet ifh til 
at læringsmiljøet skal afspejle permanente miljøer og temamiljøer, så vi hele tiden 
sikrer at følge børnenes behov og interesser. 
Sommer 2018 evalueres der på arbejdet og konkluderes om vi er i mål eller om vi 
fortsat skal have vores fokus her. 
 
Kommunikation med børnene: 
Vi er opmærksomme på, at kommunikationen med børnene optimeres, så vi taler i 3-
ledssætninger. 
Vi vil fokusere vores kommunikation, så vi sørger for at børnene udvider deres 
begrebsverden og får mulighed for at udvikle sig via sproget og interaktionen med 
den voksne. 
Vi vil via temamøder sætte større fokus på kommunikationen med børnene – gerne 
med deltagelse af inklusionspædagog og børneområdets sprogkonsulent/logopæd. 
Temamøder afholdes i november 2017 og marts 2018. 
 
 
Formidling via Børneruden: 
Formidling og dokumentation via Børneruden er på som fast punkt på 
personalemøder frem til sommer 2018. 
Vi vil tydeliggøre, hvad vi ønsker med den enkelte aktivitet og desuden gøre brug af 
muligheden for at tilføje en kort faglig tekst til de billedserier, der sendes ud flere 
gange om ugen. 
Vi evaluerer løbende denne proces for at sørge for en konstant informationsstrøm. 


