Udkast til handleplan for: Humlehaven
Dato for dialogmødet: 30/8 -17
Konsulent: Elin Kofoed
Daglig leder, medarbejderrepræsentant, områdeleder og pædagogisk konsulent bliver enige
om hovedtemaerne på dialogmødet og konsulenten noterer disse, samt udviklingspunktet i de
2 første spalter.
Daglig leder udfylder handleplanen og sender til den pædagogiske konsulent. Konsulenten
giver skriftlig feedback/tilbagemelding på handleplanen til daglig leder, samt en tilbagemelding
på om der leves op til lovens bestemmelser, herunder de 6 læreplans temaer, den
pædagogiske praksis, indsatsområder og mål, samt elementer i arbejds- og strategigrundlaget
og den sammenhængende børne- og unge politik. Anbefalinger til og eventuelle henstillinger
vil være en del af den skriftlige tilbagemelding. Sendes også til OL.
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a) At bruge den faglige viden vi har fra bl.a. Marte Meo til
skriftligt at dokumentere hvad børnene udvikler i
hverdagspædagogikken. Samt bruge billeder til at
understøtte fagligheden. Det vil skabe basis for en
opmærksomhed hos forældrene sådan at de kan bruge
det der hjemme. Vi vil vise forældrene at det er i
hverdagen at børnene udvikler sig, ikke kun i projekter.
Vi vil observere på barn/forældre dialogen ved tavlerne
med dokumentation, for at se om de er blevet
opmærksomme på værdien af hverdagspædagogikken.
Vi afholder et forældremøde den 26/9-2017 hvor vi
italesætter hverdags pædagogikken, laver cafeer med
punkter som aflevering, putning, at slippe bleen, blive
selvhjulpen, mad/spisning.
Vi vil løbende efter forældremødet følge op på de snakke
vi har haft i cafe’erne, og på den måde få en fornemmelse
af om forældrene har kunne bruge dialogen om
hverdagspædagogikken til noget der hjemme.
b) At vi for den kommende periode kun dokumenterer
hverdagspædagogik, frem for temaer. Det vil sætte øget
fokus på vores faglighed, samt opmærksomhed på de små
ting i hverdagen, og værdien af disse. Vi opstarter
processen på vores pædagogiske dag den 3/11
På alle personale møder frem til sommerferien 2018 vil vi
have et punkt omkring dokumentation af
hverdagspædagogikken, hvor vi taler om forskellige
perspektiver af hverdagspædagogikken og dokumentation
af den. På denne måde holder vi os selv fast på opgaven,
og hjælper hinanden til at se det store i de små ting.
Igennem vores snakke får vi fokus på vigtigheden af det
vi går og gør, men også bevidstheden om hvad det gør
godt for, samt ikke mindst fokus på at give de små ting
tid og plads i hverdagen.
Vi vil arbejde med hele handleplanen frem til sommer 2018
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