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Pædagogiske indsatser i Myretuen børnehus  
Her kan du læse eksempler på nogle af de indsatser, vi arbejder med i børnehuset i 2018.  
 
Indsatserne er valgt ud fra børnehusets aktuelle pædagogiske arbejde og vores evaluering af sidste 
års indsatser. I løbet af året vil vi arbejde med flere end de nævnte indsatser, og der vil også være 
fokus på andre projekter for de enkelte grupper.  De vil blive beskrevet på Børne Ruden.   
 
Hvis du har spørgsmål til indsatserne, er du velkommen til at kontakte daglig leder/institutionsleder 
Pia Spælling på tlf. 45 42 33 58 eller mail psg@rudersdal.dk  

Et tilbageblik  
”At forældrene deltager i børnenes læring”. 
Indsatsen har bevirket, at vi skriver nogle bedre og mere interessante dagbøger på BørneRuden, 
som gør at forældrene har mere lyst til at læse dem. Når vi lægger billeder ud på BørneRuden , 
beskriver vi kort aktiviteten og hvad forældrene evt. skal være opmærksomme på.  Bestyrelse, 
forældre og personale har i fællesskab lavet et velkomsthæfte til nye forældre i vuggestuen og 
børnehaven. Inspireret af Børne – og Unge politikken. 
 
”At forældrene deltager i børnenes læring” 
Fælles ansvar for børns læring – Fælles læring barnet i centrum 
Vores forældre skal føle sig inddraget, men også forstå budskabet.  
 
Vi valgte indsatsen på baggrund af bestyrelsens engagement i forhold til Børne- og Ungepolitikken. 
Særligt kommunens forventning om at forældrene tager ansvar og er aktive i involveringen i 
børnenes trivsel, læring og udvikling. Bestyrelsen har sammen med forældre og personale lavet en 
velkomstfolder til vuggestuen og til børnehaven. I folderen beskrives tydelige forventninger til 
forældre og personale. 
 
Når vi taler læring skal vi huske, at barnet lære det samme i institutionen og hjemme, bare på 
forskellig måde. 
 
Vi ved at det har stor betydning, hvordan forældrene er sammen med deres børn, og hvordan 
barnet klare sig i fællesskabet 
 
Børn lære ved at være sammen med andre børn. Børn er først og fremmes rettet mod relationer og 
samspil med andre børn. Børnefællesskaber er rammen om læring, udvikling og trivsel. Voksne har 
betydning, derfor er det vigtigt, at pædagogen og forældrene har et godt samspil. 
 

- Vi skriver dagbog hver dag for den enkelte gruppe eller flere grupper sammen. 
- Vi beskriver hvilket læringsrum vi har beskæftiget os med ”Hvad laver vi lige nu”. 
- Hvad øver børnene sig på? 

- Hvad skal de i gang med at øve sig på? 

- Hvad taler vi om? 

- Vi kan plukke et enkelt element ud og beskrive fra et børne- og et voksenperspektiv 

- Vi beskriver trivslen i gruppen med passende mellemrum. 
- Vi skriver navn på afsender. 
- Når vi lægger billeder ud, laver vi en beskrivelse  
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Indsats  
I 2018 vil overskriften for vores indsats være: 
Robuste børn. 
Hvordan kan vi i fællesskab, forældre og personale ruste børnene til livet – skabe robuste børn. 
 
Baggrund for indsatsen (hvorfor) 
Vi oplever at mange børn i dag kæmper med helt basale færdigheder, fordi de ikke er robuste nok. 
Dette skaber konflikter og børn der hele tiden vil høres og ses. Vi ser børn der har svært ved at holde 
fokus og klare helt almindelige udfordringer i dagligdagen og deres rolle i fællesskabet. 
 
Faglig overvejelse og evt. med reference til forskning (hvordan)  
Når vi taler læring skal vi huske, at barnet lære det samme i institutionen og hjemme, bare på 
forskellig måde. 
Vi ved at det har stor betydning, hvordan forældrene er sammen med deres børn, og hvordan 
barnet klare sig i fællesskabet 
Børn lære ved at være sammen med andre børn. Børn er først og fremmes rettet mod relationer og 
samspil med andre børn. Børnefællesskaber er rammen om læring, udvikling og trivsel. Voksne har 
betydning, derfor er det vigtigt, at pædagogen og forældrene har et godt samspil. 
 
I medierne hører vi, at skolerne har svært ved at undervise børnene, da de mangler de helt basale 
færdigheder, som  

- At lytte 
- Vente på tur  
- Klare et nej 
- At kunne tabe  
- At være en del af et fællesskab 
- At være selvhjulpne 
- At blive udfordret 

 
Sådan gør vi (hvad) 
Vi vil finde viden, med fokus på Per Schultz Jørgensens bog om: Robuste børn, samt artikler med 
forskellig vinkel på emnet. 
 
Vi vil beskrive, hvordan vi vil arbejde med indsatsen og inddrage forældrene på forældremødet til 
maj.  
 
Vi vil i hele perioden fortælle og beskrive via dagbog på Børne Ruden og have fokus på dette på 
Dialogmøderne ”Hjernen og hjertet”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


