Den
skabende
dagpleje

UDGAVE 1/2014

I samarbejde med

Indholdsfortegnelse
A

ABC - Drejebogen tager form
Anerkendende tilgang
Ansvar

B

Balancelege
Barndommens glæde
Barne- og menneskesyn

C

Citater
Citroner er sure …
CSR i dagplejen

D

Den gode historie
Den gode overgang
Den skabende pædagogik
Dialogværktøjer

E

Efterligning = Udvikling
Evaluering

F

Fællesskaber

G

Gulerødder - vidste du det?

H

Handleintiativ
Have eller legeplads?
Hyldeblomstsaft

I

ICDP
Inklusion

J

Jordbær er søde...

K

Kultur
Kærlige dimensioner

L

Lederens klumme
Leg
Lille magiske menneske
Livskvalitet

M

Marte meo
Medarbejderens personlige kompetencer
Mindfulness
Måltidet

N

Naturdagplejere

O

Nærværende måltidsoplevelser

Organisationen

P

Persontyper og præferencer
Pædagogiske læreplaner

R

Refleksion
Relationer
Rollemodeller i praksis

S

Samarbejde; tværfagligt
Sammen er vi bedst
Samspilshuset
Sanseoplevelsen
Sanserne i spil
Sanserne
Skyld eller ansvar?
Stemninger
Stress
Sundhed

T

Tilgang
Tilsyn og tilsynsrapporter
Trivsel
Tumle og lære

U

Uddannelse
Udviklingsplanen

V

Videndeling
Værdier
Værdifuld læring

Ø

Øjenkontakt

Å

Åhhh, vi takker for inspiration og information

Drejebogen bliver til ...
Kære læser,
Drejebogen er tænkt som en cocktail af teori og praksis om alt det bedste i dagplejen, krydret med viden
og nyeste forskning. Tanken er, at du som læser kan
lade dig inspirere og fordybe dig i det, du finder mest
interessant.
Drejebogens omdrejningspunkt er den skabende pædagogik, som begynder hos ledelsen, forplanter sig hos
dagplejepædagogerne og derfra videre til dagplejerne
og ud til børn og forældre.
Så det store spørgsmål er, hvordan kan og skal der arbejdes i dagplejen? Hos os er det altid med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte medarbejder.
Det er vigtigt, at vi får italesat de overordnede mål og
pejlemærker i hverdagen, så alle ved, hvor vi er på vej
hen og hvordan.

Vi har kaldt vores pædagogik i dagplejen for "Den skabende pædagogik" - den pædagogiske praksis tager sit
udspring i Marte Meo og ICDP og skabes i samspil i
hverdagen mellem voksne og børn.
Åbenhed og gennemsigtighed er vigtige faktorer i vores hverdag. Derfor er alle citater, som kommer fra
medarbejdere, børn eller forældre, nævnt med navns
nævnelse. Det gør det meget nærværende og autentisk, når bogen læses. Tak til alle, som har givet deres
besyv med.
Drejebogen er tilskrevet af dagplejepædagog og marte
meo terapeut Maibritt Porup, som har interviewet både
forældre, dagplejere, dagplejernes TR, dagplejepædagoger og dagplejelederen - og af konsulenter hos
unisans, som ligeledes har designet drejebogen i sin
helhed.
Pia Mørk
Dagplejeleder

Sansernes betydning for vores livsfortolkning ...
På vores rejse igennem livet er vi henvist til vores
sanser. Hvis vi ikke havde dem, fik vi ingen input –
ingen indtryk af, hvad vi mødte undervejs. Og dermed
ingen læring, ingen erfaring og ingen udvikling. Vi ser,
vi hører, vi mærker, vi lugter, vi smager.
Disse sanser deler vi med stort set alle andre levende
væsener. De er instinktive og oprindelige. Og vi er primært sansende, instinktive skabninger, som reelt ikke
kan kontrollere vores sanseapparat. Når vi modtager
et sanseinput, må vi nødvendigvis fortolke det. Såvel
bevidst og analytisk, som underbevidst og instinktivt.
Vi skal fundamentalt vide om der er fare, føde, fællesskab eller forplantningsmuligheder: Den menneskelige hjerne gør os i stand til at bearbejde sanseinput til
en forklaring. Til en teori. Til en strategi. Vi kan sætte i
systemer, putte i kasser og skabe fortællinger.
VI KAN SKELNE! Vi kan sætte det hele menneske i
fokus. VI KAN SKABE!
Med drejebogen "DEN SKABENDE DAGPLEJE" tildeles ansvarlig livskvalitet!
Vi ønsker "DAGPLEJEN VESTHIMMERLAND" god
fornøjelse og takker for samarbejdet hermed.
Med sanselig hilsen
Conny Ericon Andersen
unisans

Fakta om den kommunale dagpleje
Vesthimmerlands Kommune
Opskrivning til en dagplejeplads foregår via
www.borger.dk digitalpladsanvisning.
Pladsanvisningen er en del af Borgerservice
som har til huse på rådhuset i Aars.
Den kommunale dagpleje står for visiteringen
af dagplejepladser.
Dagplejen består af:
• 150 dagplejere
• 6 dagplejepædagoger
• 1 souschef
• 1 leder
Leder, souschef og dagplejepædagogerne har
til huse i administrationsbygningen i Aalestrup.
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Målgruppen vi ønsker at henvende os til
med denne drejebog er:
• dagplejen
• forældrene
• den kommunale ledelse
• politikerne
• innovatørerne
• interessenterne af dagplejen og
dennes fremtidsperspektiver

Hjernen

Pe

Formålet med denne 1. udgave er i
uprioriteret rækkefølge at:
• gøre opmærksom på den viden, vi har
• omsætte viden til handling
• have indflydelse
• skabe et nyt niveau for idealisme
• genoplive den basale menneskelige
behovsbevidsthed
• hælde ”gammel vin på nye flasker”
• skabe en kontekst, hvor idealisme og
realisme italesættes
• inspirere, motivere og samle
• reflektere og stille spørgsmål uden
nødvendigvis at kunne svare
• endog svare uden at have
videnskabelig belæg, men have
menneskelig belæg

Kommunikation
og samarbejde

Natur

g
rin

Da først denne drejebog var tænkt og ønsket,
var der ingen tvivl om, at vi ville konstruere den
som et opslagsværk. Et ikke statisk opslagsværk, men et dynamisk opslagsværk, med mulighed for ny form, udvidet form og målgruppe
tilpasset form efter behov, krav og ressource.
Derfor blev dispositionen alfabetisk og ABC
drejebogen tog sin form.

Kultur

Social kompetence

Børns udvikling
0-2 år

Inklusion

Værdibaseret
tilgang

Empowerment

ICDP
Babytegn

Tidligt fødte og
sensitive børn

Omdrejningspunktet er den skabende, anerkendende pædagogik, som samles af en rød tråd
i en bevidst integration af faglige, personfaglige og socialfaglige elementer.

A

Anerkendende tilgang

Det følelsesmæssige fundament danner grundlag for den anerkendende tilgang mellem voksen og barn.
Når vi er nærværende i samværet med børnene, har vi større
mulighed for at opfange de signaler, børnene sender og støtte
i forståelsen af de følelser børnene måtte have, som så får
trygheden og tilliden til at spire og foranke sig.
Øjenkontakten er en vigtig del af det nærvær vi giver børnene
i hverdagen. For at kunne føle tryghed og tillid, både til sig selv
men i høj grad også til andre, har vi brug for kontakt. Børnene
bruger et hurtigt tjek over til den voksne, hvis der opstår en
uvant situation eller barnet oplever noget nyt. Øjenkontakten
giver barnet en tilbagemelding og et ”det er ok, jeg er her”, og
skaber derved en grobund, hvor tryghed og tillid kan vokse.
Nærværet og anerkendelsen er også hjørnesten i processen
til, at børnene kan begynde at forstå deres følelser. Ved at
være omkring børnene, kan vi følge med i eventuelle mønstre og spil børnene måtte have med hinanden. Hvis legen så
pludselig tager en anden drejning og det måske munder ud i
en konflikt, har vi gennem vores tidligere opmærksomhed en
værdifuld mulighed for at hjælpe barnet med at sætte ord på
sine følelser, benævne sine initiativer, og derved kan barnet
ubevidst være med til at løfte den sociale opmærksomhed.
Alt dette er betydningsfuldt for at skabe tryghed og tillid mellem voksen og barn; trygheden og tilliden er fundamentet for,
at barnet kan tage vigtige skridt i sin udvikling.

A

Ansvar

- Er tilstanden af travlhed og effektivitet ansvarlig livskvalitet,
hvis vi glemmer nærvær og opmærksomhed på det, der sker
omkring os?
Fagre nye verden
Vi lever i den fagre nye verden.
Både i Aldous Huxleys bog af samme navn fra 1932 og i det moderne
samfund er homogenitet en trussel for det frie individ. Indbyggerne
i romanen bliver gjort ens gennem
genteknologi, operant betingning
og Soma, romanens lykkepiller. På
samme måde bliver danske borgere og medarbejdere drevet ind
i en kreativitetsdræbende ensretning, hvor medarbejdere bliver gjort
til kittelklædte kloner af hinanden,
styret af det samme krav om effektivitet og beroliget af det faktum, at
lige nu går det meget godt. Men gør
det det?
Hastighedens udvikling
Hvorfor efterligner institutioner hinanden til bevidstløshed, hvis vi alle
kan se, at vi i efterligningen mister
vores egen identitet? En forklaring
er tidens hastighed. Al menneskeligt virke har den egenskab, at den
accelerer.
Alle vores opfindelser har medført
øget hastighed. Fra damplokomotiv til TGV, fra Gutenberg til Cyberspace. Denne hastighed medfører
manglende refleksion og identitetsdannelse. Hvis vi som mennesker

og samfund ikke skal være gidsler
af hastigheden, må vi kunne sætte
farten ned. Vi må bruge sproget og
vores relationer til at genskabe os
selv. Som samfund, institution og
medarbejder er det vigtigt, at vi kan
tage en "timeout", hvor der er tid til
refleksion. Denne drejebog er en
velkommen timeout.
Viden er værdi
Det er ikke længere tid til "Business
as Usual." Nu er det "Business as
Unusual". Vi er ikke til 90 års fødselsdagen, hvor det er samme fremgangsmåde som sidste år. Det nye
årtusinde er en brydningstid, hvor
vejen frem er kreativitet og alternative problemløsninger. Karl Marx
ville have gnedet sig i hænderne.
Arbejdsgiverne har ikke længere
monopol på midlerne, da organisationers vigtigste aktiver sidder solidt
ovenpå halsen af medarbejderne.
Virksomheder konkurrerer om at få
de bedste medarbejdere med den
bedste viden. De er den malm, hvoraf organisations guld skal udvindes.
Har organisationen allerede fundet
guld, gælder det om at holde på det.
Tiden løber
Innovation er nødvendig og skal

gennemsyre samfundet og institutionen som en tilstand. Det er vigtigt,
at organisationer og procedurer
hele tiden nytænkes og revurderes. Processen skal ændre spillets
regler til modtagerens fordel, og det
kan gøres ved at tage farten af tiden. Tiden løber kun så hurtigt, som
vi vil have den til. Det at have travlt
er moderne. Vi skal hele tiden være
opmærksomme på, at travlhed ikke
bliver en legitim undskyldning for
ikke at være nærværende. Sansebevidsthed er ikke blot et moderne
begreb, men en menneskelig ressource.
Din travlhed bedøver dig, fjerner dit
fokus fra livets store spørgsmål og
giver dig en undskyldning for ikke
at tænke over tingene. STOP! Stop
op. Træk vejret, sæt dig ned. Livet kræver refleksion og fremgang
kræver innovation. Det kommer
ikke, når vi løber om kap med vores
timemanager.
Vi må tage os tid til at mærke livet,
smage det, lytte til det, dufte til det
og se på det, da det er vigtigt for
ethvert menneske.
Kilde: unisans

Vi henter lige lidt hjælp fra en
ordbog
Ansvar er en egenskab, en person kan besidde
over et givent emne, projekt, område el. lign. At
have ansvar betyder, at man til alle tider er gyldig
modtager af kritik, såvel positiv som negativ. En
ansvarshavende person vil typisk kunne uddelegere delansvar, men vil - i sit valg af delansvarshavere - stadig stå til regnskab for hele mængden
af arbejde, beslutninger etc., som er truffet under
dette hierarki. Et typisk eksempel på ansvarshavere kan være ministre, som uddelegerer deres
embede til embedsmænd. Disse har således et
ansvar overfor hver deres område, og kan uddelegere herfra. Bureaukrati ses ofte som et eksempel på for ivrig uddelegering af ansvar, typisk
resulterende i ansvarsfralæggelse; at frasige sig
et ansvar.
Moralsk ansvar
I en etisk kontekst betyder moralsk ansvar primært ansvar for handlinger og deres konsekvenser og sociale relationer. Som oftest drejer det sig
om skade forvoldt af et individ, en gruppe eller
hele samfundet ved handlinger eller påvirkning af
andre individer, grupper eller hele samfundet. Det
er en mekanisme hvor skyld kan placeres, og det
har haft indflydelse på udformning af mange vigtige sociale konstruktioners indretning f.eks. retssystemet. Særligt vestligt orienterede lande har
fokus på, at placere et moralsk ansvar på dem,
der direkte eller indirekte har en negativ effekt på
områder eller dele af samfundet.

B

Balancelege
for større kropsbevidsthed
En god måde at styrke kropsbevidsthed
på er gennem leg. Børn nyder som regel
at bruge deres krop og udfordre den på
forskellige måder. For os voksne er det
en kærkommen måde at stimulere børnenes sanser på, støtte i forskellige motoriske sammenhænge og styrke børnenes sociale relationer med hinanden.
Tunneltur
Nogle gange er der børn, der helst ikke vil
kravle, men hjernens udvikling stimuleres
af de krydsbevægelser der er nødvendige
for at kunne kravle. Tunneltur er en leg,
der opfordrer til at kravle og kan udvides
i det uendelige, alt afhængig af børnenes
alder og legelyst. Derudover introducerer
den begreberne ”start” og ”slut”, og giver
børnene mulighed for at opleve at stå på
række. Afhængig af tunnelens brede får
børnene ydermere mulighed for at mærke, hvordan de kan tilpasse deres krop til
varierende størrelse ved at vende sig lidt
på siden, eller på anden vis komme forbi
et smalt sted.
På gulvet sættes stole, skamler, taburetter, borde og andet der kan fungere som
tunnel – meget gerne i varierende brede
- i en lang række. Børnene stiller sig nu
ved indgangen og kravler gennem tunnelen, en efter en. Husk at gøre børnene
opmærksomme på at gå tilbage til indgangen når de er nået til udgangen, da

børn let distraheres og på denne måde
nemt kan komme ud af legen.
Legen giver proprioceptive input, idet børnene får kropsstimulation ved at kravle
gennem smalle steder, får trykpåvirkning
på knæ og hænder, evt. mærker hinanden når de står på række og kravler gennem tunnelen flere efter hinanden. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden
ved at tilpasse hastigheden gennem tunnelen, så de ikke ramler ind i hinanden.
Tæppekøretur
Sjov leg der kan afslutte oprydning, for
gulvet skal være fri for ting og sager.
Læg et tæppe eller stykke stof på gulvet
og sæt et eller flere børn på. Træk så
børnene rundt på gulvet, måske er der
et barn der vil hjælpe den voksne med
at trække, eller måske vil to børn sammen prøve kræfterne med at trække et
andet barn. Variationen kan være at svinge tæppet forsigtigt, så køreturen udfordrer balancen – dog uden barnet falder
af tæppet - eller det kan være børnene
elsker en snurre tur rundt og rundt. Byt
børnene rundt, så alle får prøvet at sidde
på tæppet og trukket de andre.
Børnene får øjnene op for hinanden, får
brugt deres krop på alle mulige måder,
styrker balancen og hygger sig gevaldigt!

Ro, ro, ro din båd…
En stor papkasse, evt. endda en flyttekasse, sættes på gulvet og et eller måske to børn sætter sig i den. Nu skal der
sejles!
Mens I synger:
Ro, ro, ro din båd
Tag din åre fat
Vuggende, vuggende, vuggende,
vuggende
Over Kattegat
vugger du kassen lige så stille til sangens
rytme. Så siger du: ”Åh, der er stormvejr
på vej. Hold fast!”, kassen vugges noget
mere til børnenes store fryd. ”Bølgerne
bliver højere!” siger du, mens kassens
vuggen tilpasses bølgetoppene. Så klarer vejret op og stormen lægger sig. ”Det
var godt, stormen har lagt sig.”, siger du
og I synger sammen ”Ro, ro, ro din båd”.
Legen udvikler sprogfærdigheder hos
børnene, lægger op til rolleleg og øger tolerancen for uventede bevægelser. Og så
giver den frit løb til fantasien, for båden
kan jo være en hvilken som helst båd:
sejlbåd færge, kano – ja, kun fantasien
sætter grænsen!
Husk også, at hængekøjer og grene i
klatretræer er glimrende "skibe" på det
åbne hav.

B

Barndommens glæde
Vores samfund har for vane at glemme, at der bag ethvert menneske er et individuelt væsen. Når dette væsen får lov til at være barn og udvikle sig i den tid det
behøver, når vi voksne har overskud til at imødekomme det barn vi møder som
individ, opnår vi et menneske med en sund kerne. Barndommens betydning forklejnes ofte, uden tanke for, hvilke konsekvenser det kan føre med sig. Et tilfreds
individ med god selvtillid og lyst til livet, fungerer bedre socialt og evner at stille
sig selv til rådighed for menneskeheden.
”Børn behøver tid, kvalitativt såvel som kvantitativt. At vokse sig ind i livet – at
have en barndom, hvor der er tid til at efterligne livet omkring sig – er meget vigtigt. Barndommen kommer aldrig tilbage – det er en unik tilstand.”		
Citat Helle Heckmann, ”Barndommens baghave”
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Barne- og menneskesyn
I dagplejen tager vi både i holdning,
tanker, ord og handling udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn.
Ved humanisme forstår vi:
At ethvert menneske er unikt; noget
specielt og særegent samt, at det
helt fra fødslen har kompetencer til
at udvikle sig med støtte og vejledning fra omverdenen. At mennesket,
i sin egenskab af person, er et mål
i sig selv; at det har menneskelig

værdighed – menneskeværd. Dette
værd indebærer, at mennesket har
ret til at kræve respekt for sin autonomi; respekt for sig selv og egne
behov samt for sin integritet.

samt forældre gennemstrømmes af
respekt, tillid, tryghed og rummelighed, hvilke er kerneværdierne i dagplejen.

Vi mener, at det at have et humanistisk menneskesyn, er et vigtigt
grundlag for at arbejde med mennesker – det vigtigste er dog, at vi også
handler efter dette menneskesyn; at
alle relationer fra leder til dagplejepædagoger til dagplejere til børn

Måden vores leder møder os dagplejepædagoger på, danner grobund for vores måde at møde dagplejerne på – og det smitter af på
deres måde at møde forældre og
børn på.

(Se under ”Værdier”)

C

Citater
Citater er udsagn, ordsprog og talemåder, der kan give os en måde at anskue
tingene på. Vi bruger bevidst citater,
f.eks. i ”Dagplejenyt”, som er vores nyhedsbrev til alle medarbejdere i dagplejen, på mødeindkaldelser, printet ud
og hængt op til møder, på gangen og i
vores fællesrum. De citater vi vælger,
siger som oftest noget om tilgangen til
livet, vores menneske- og barnesyn og
vores måde at løse opgaver på.

Man kan ikke prygle noget ind i børn,
men man kan klappe meget ud af dem.

Græsset er ikke grønnere på den anden
side – Græsset er grønnest, der hvor det
bliver vandet.

Giv børnene ret til at lege og lære,
At drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
Gror det, de gamle kaldte for lykke.

Optimisme er noget, man bevidst vælger at have.

Det er ikke fordi ting er
vanskelige, vi ikke tør.
Det er fordi vi ikke tør, ting
er vanskelige.

Latter er den støvekost, der fejer
spindelvæv af hjertet.

De største gaver, du kan give dine børn, er ansvarets
rødder og uafhængighedens vinger.

Ros og påskønnelse er gratis og det bedste og
mest effektive, som man kan give andre.
Det sætter tanker i gang, når vi mødes
med et citat og kan nogle gange være
medvirkende til, at vi pludselig kan se
tingene fra en anden vinkel, får mere
energi, oplever umiddelbar glæde og
finder styrke.

Det er langt bedre at håbe end at lade være.

Det mest afgørende, som skete for os, da vi var børn, var, at der var
kærlige øjne, som så os: Så os med glæde og varme. Ikke fordi vi havde
de og de gode egenskaber, men bare fordi vi var til.

Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller,
Det er mængden af liv i dine år.

C

Citroner er sure …
om surt, sødt, bittert, salt og umami
Som mennesker forholder vi os ofte til mad ud fra,
om vi kan lide smagen af det, vi spiser eller ej.
Men hvordan smager vi egentlig? Hvilke sanser
har indflydelse på, hvordan vi oplever smagen i
måltidet?
Spisning starter som regel med at dufte og smage.
Smagssansen har været beskrevet helt tilbage i
den græske oldtid, hvor Aristoteles beskrev de fire
grundelementer i smag: salt, surt, bittert og sødt.
Indtil 1980erne var det alment anerkendt, at der
var fire typer grundsmage, som blev opfattet i
munden - især med tungen. Forskerne mente, at
det var kombinationer af disse smage, der gav den
endelige smagsoplevelse. På samme måde, som
når man kombinerer basisfarverne til alle farver i
et farvespektrum.
I nyere tid er der blevet rettet fokus mod en ny
femte grundsmag, som på tungen smages uafhængigt af de fire andre grundsmage. Smagsbegrebet umami blev i 1985 anerkendt som den

De 5 grundsmage:
Sødt

Sukker, honning, sirup, moden og
tørret frugt, fløde og sødmælk

femte grundsmag. Umami er egentlig ikke en
selvstændig smag eller smagsart. Der er tale om
glutaminat - natriumsaltet af aminosyren glutaminsyre - som smagsmæssigt bidrager til at afrunde,
fordybe og perspektivere andre smage - lidt som vi
kender det fra salt og hvidløg.

Surt

Gennem tungens smagsløg er vi i stand til at
skelne mellem de forskellige grundsmage. Tungen
er forsynet med smagsløg, der agerer sanseceller.
Foruden tungen opleves smagen også i ganen,
struben og svælgets papiller.

Salt

Mad med smag skaber større velbehag og øger
appetitten. Derfor ønsker vi at sætte fokus på at
optimere smagen i de retter, der tilberedes i dagplejen og at skabe den rette balance mellem
surt, sødt, salt, bittert og umami. Dermed øges
chancerne for at maden og måltidet bliver en
oplevelse - og ikke bare ren overlevelse.

Citron, eddike, vin, kærnemælk,
yoghurt og andre syrnede mejeriprodukter

Salt, soja, kapers, saltet kød og fisk,
samt hvid ost i saltlage

Bittert

Kaffe, mørk chokolade, mandler,
kål, salat og rygeost

Umami

Kød, fisk, asparges, svampe, tang,
bouillon, lagrede oste og parmesan

Kilde: Mejerividen.dk
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CSR i dagplejen
Hvad har begrebet CSR – corporate social responsibility (virksomhedens sociale ansvar) og
dagplejen til fælles? CSR er et kommercielt
begreb, taget ud af erhvervslivets strategiske
overvejelser og kalkulationer om bundlinjer,
hvorimod dagplejen jo beskæftiger sig med
små børn, med omsorg og pleje.
Set fra en anden vinkel, har de to udgangspunkter ganske meget tilfælles. CSR italesætter det ansvar, der ligger i at drive forretning, så
det er til gavn for både samfundet og verden.
Dagplejen beskæftiger sig på daglig basis med
det ansvar, der ligger i at guide et andet menneske, så det kan vokse op og blive et ansvarligt
menneske i vores samfund og verden.
Som dagpleje ligger der en unik mulighed for at
implementere CSR i de værdier, vi formidler til
de dagplejere, vi rekrutterer/ansætter. De værdier er konkret CSR, praktisk anvendt på daglig
basis og udlevet i den position, vi har som rollemodeller, når vi i vores virke er så privilegerede
at få lov til at kunne præge et lille menneskes
udvikling.
Dagplejen er en virksomhed på lige fod med enhver anden, hvor det drejer sig om gennem klar
kommunikation af værdier og mål, at tiltrække
og fastholde kunder. Kunderne er borgerne, der
har små børn i alderen 0-3 år, som leder efter
egnet pasning af dem, og de, hvis børn allerede passes i dagplejen. Værdier, holdninger og
tilgang er for langt de fleste emner, der bliver
aktuelle, når det lille barns opdragelse og pasning skal deles med andre. Værdien af det, at
have sit barn i en tryg ramme, som en dagpleje
er, kan her underbygges i et større perspektiv,
nemlig i relation til samfundskonstellationer og
det sociale ansvar en kommune har.

D

Den gode historie
I dagplejen Vesthimmerlands Kommune begynder vi næsten alle personalemøder, både blandt dagplejepædagoger og dagplejere, med ”den gode
historie”. Den gode historie om kolleger, børn, forældre, ledelse – eller os
selv. Om noget, der er lykkedes eller
om vores måde at anskue oplevelsen
på, så den bliver vendt positivt – altså
vores tilgang (se endvidere tilgang)
Filosofien bag ”den gode historie” er,
at den har en afsmittende effekt på,
hvordan vi har det med vores arbejde. Det, vi italesætter allermest, bliver
også vores opfattelse af virkeligheden. Vi VIL se og holde fokus på det,
der lykkes – og jo mere vi holder fokus
på det – jo mere lykkes der!!! Det er et
befordrende miljø at arbejde i; vi ranker alle ryggen og er stolte af os selv,
vores egen indsats og hele dagplejen
som helhed.
En af vores gode historier:
En dagplejer, der om morgenen ringer på kontoret og fortæller, at hendes
mand er anderledes end han plejer.
Dagplejepædagogen spørger ind til,
hvordan anderledes, er forstående og
får at vide, at manden har taleproblemer og er svært kontaktbar. Dagplejepædagogen beder straks dagplejer
ringe 112, sender vores barnepige ud
til dagplejer og ringer selv til forældrene for at ordne gæsteplejen. Da
manden kommer hjem fra sygehuset
igen, kommer dagplejer ind på kontoret. Hun snakker med vores leder og

udtrykker sin taknemmelighed over
måden, hun blev mødt på i telefonen
den morgen; med forståelse, omsorg,
nærvær og fysisk opbakning. Det har
betydet SÅ meget for hende. Vores leder kalder på den dagplejepædagog,
der var der den morgen, dagplejer ringede og beder dagplejer sige det igen
– dagplejepædagogen skal høre det
direkte og bliver på den måde anerkendt for sit arbejde.
Når vi har fokus på de gode historier
og det er dem, der fylder hos os, er det
også den gode historie og den positive
stemning omkring det at arbejde i dagplejen, der præger vores udstråling og
fortællinger udenfor dagplejen og når
vi holder fri. De er altså medvirkende
til, at andre får en positiv opfattelse af
dagplejen og på den måde er grunden
for det positive samarbejde lagt, både
med forældre, samarbejdspartnere
osv.
”Jeg var på besøg hos en dagplejer,
der for kort tid siden begyndte med et
to-årigt polsk barn. Barnet snakkede
polsk og forstod lidt dansk. Barnet
skulle nu rejse på en længere ferie
med sin familie til hjemlandet. Dagplejer fortalte, at hun havde lavet en
lille bog med billeder fra dagplejen; af
børnene og dagplejer selv, hunden,
haven og de aktiviteter, barnet havde
været en del af. Denne bog skulle barnet nu tage med til Polen, for at kunne
fortælle familien om sit nye liv.”
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Den gode overgang
Når et barn skal gå fra dagpleje til børnehave, udarbejder dagplejer,
eventuelt i samarbejde med dagplejepædagogen det, vi kalder den
gode overgang. Se skemaet.
Dagplejeren afleverer personligt skemaet i børnehaven. Vi ved, at
barnet ofte har brug for noget tid for at falde til og blive sig selv i den
nye kontekst, derfor gør vi meget ud af at beskrive, hvad barnet er
god til, så det kan blive mødt der af de nye voksne.
Vores mål er at:
• synliggøre barnets ressourcer
• give barnet de bedste muligheder i den nye kontekst
• skabe de bedste betingelser for læring og udvikling
• give de nye voksne et positivt forhåndsindtryk af barnet
De dagplejere, der laver barnets bog, afleverer den til forældrene og
opfordrer dem til at tage den med i børnehaven
For at:
• skabe tryghed og stolthed for børnene
• de nye voksne har en genvej til kendskab og trøst af barnet
Dagplejepædagogen eller inklusionspædagogen laver mundtlig overlevering af børn med behov for særlig opmærksomhed og støtte.
For at:
• den tidlige indsats kan følges op i børnehaven allerede fra
første dag

”Jeg har kun positive erfaringer med samarbejdet. Dagplejepædagogerne gør et godt stykke arbejde og dagplejerne er gode til at overlevere børnene til børnehaven via skemaet den gode overgang og ved
at komme på besøg med børnene inden opstart”.
(Bodil Bjerre Mikkelsen, leder af børnehaven Lillevangen i Aars)
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Den skabende pædagogik 1:2
I dagplejen Vesthimmerlands Kommune arbejder
vi ud fra det, vi har valgt at kalde ”Den skabende
pædagogik”. For os er det ensbetydende med, at
vi selv er hovedaktører i at skabe den udvikling,
der sker i relationerne barn-barn, barn-dagplejer
og dagplejer-pædagog.
I forhold til børnene betyder det, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og, at hvert barn
behandles individuelt. Det handler om vores tilgang til børnene – vores måde at møde børnene
på; altså pædagogik i børnehøjde. Vi tror på, at
den skabende pædagogik giver børnene et godt
selvværd, de lærer dem selv at kende, hjælpes til
at rumme følelser, sige til og fra samt interagere
med andre på en hensigtsmæssig måde. Det giver et godt fundament for livet.
Det er vigtigt for os at være bevidste om vores
praksis, at reflektere over og sætte ord på den,
samt se muligheder og kompetencer frem for begrænsninger.
Vores mål er at anerkende børnene og hinanden,
vi arbejder med den anerkendende kommunikation og samspillets betydning, blandt andet gennem Marte Meo og ICDP, som begge er videobaserede metoder, hvor vi gennem analyse kan få
nye øjne på virkeligheden og udvikle egen praksis. (Se envidere Marte Meo og ICDP)
Vi ønsker at være nærværende og autentiske
voksne, der gennem stemninger og relationer
skaber tryghed, trivsel og helhed i barnets hverdag i dagplejen. Vi tror på, at vi ved at arbejde ud
fra ”Den skabende pædagogik” skaber det bedst
mulige fundament for børnenes udvikling
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Den skabende pædagogik 2:2
Hvordan arbejdes der med den
skabende pædagogik?
Vores mål er, at ”den skabende pædagogik” implementeres og bliver en naturlig
del af den enkeltes dagligdag. Vi tilstræber, at vores samspil altid er præget af
den positive og anerkendende tilgang,
med fokus på det, der lykkes.
Hver gang dagplejepædagogen er på tilsyn eller i legestue, er der dialog ud fra
”den skabende pædagogik”. Det kan
være, at dagplejer selv har noget på hjerte, f.eks. en god historie eller, at pædagogen fanger ”øjeblikket” og giver tilbagemelding på denne observation.
Vi har som mål at give en personlig og
faglig sparring af høj kvalitet, vi forholder
os til den enkelte dagplejer, dennes dagplejebørn og en eventuel problemstilling.
Vi trækker altid på de ressourcer, ideer
og kompetencer, der viser sig, når vi ved
at være spørgende, undrende, anerkendende, dybdegående, konfronterende
og vejledende får nye perspektiver og
refleksioner frem.

Fire gange om året er dagplejerne til aftenmøde i dagplejen, enten i hver deres
legestuegruppe eller i større grupper.
Her er ”den skabende pædagogik” også
på dagsordenen; der er vist videoklip,
som er gennemgået ud fra Marte Meo
metoden, alle dagplejere har fortalt om
og fået sparring på situationer med egne
dagplejebørn og er gennem øvelser blevet mere bevidste om egen praksis.
At arbejde med ”den skabende pædagogik” er en lærerig og givende proces, der
højner fagligheden og kvaliteten i vores
daglige samspil med hinanden.
”Jeg oplever dagplejen som meget professionel og fornemmer, at forældrene
også har den oplevelse – de stiller store
krav og bruger mig som fagperson til at
komme rundt om hele deres barn – lytter,
spørger ind, vil vide og vil være med…
Jeg ved, at jeg kan stå inde for det, jeg
gør – det giver faglig stolthed. Vi bliver
mødt som professionelle – fordi vi selv
føler os det!”
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Hvor er det lækkert, når I kommer ud og
fortæller, at problemerne ikke er større
end de er og forklarer det for os, så vi
kan forstå det – og det giver mening.”
(Dagplejer Jytte Lemvig, Farsø)

”At der er styr på tingene – også set fra
forældres side - det virker professionelt, at
vi ved, at der er mål og planer, som vi skal
igennem – det giver ro og tryghed i hverdagen, at vi ved, hvad der forventes af os”.
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

”Synes, at det tilfører noget godt. At der
bliver sat ord på praksis gør en forskel
– så er det ikke helt galt eller tosset, det
jeg går og gør.
Vi kolleger snakker mere om det faglige
– det er en øjenåbner for vores arbejde
og godt, fordi forældrene kræver mere
end for ti år siden.”
(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

Det løfter praksis ved at give bevidsthed
om den; at møde børnene, hvor de er
og forholde os til, hvordan vi snakker til
dem. Jeg fik en dag følgende tilkendegivelse fra en forælder:
”Jeg skulle modtage en dreng i gæstepleje; han var lidt betuttet ved afleveringen. Jeg ved, at det er vigtigt at sætte
ord på og turde være med ham i den
svære følelse, så jeg sagde: ”Ved du
hvad Mads, du må godt komme over til
mig, når mor går. Det er helt i orden, at
du er ked af det – jeg skal nok passe på
dig – det skal nok gå”. Moderen så helt
lettet ud og sagde: ”I er bare så professionelle.”
Jeg lærer meget af det – og kan derfor
give meget. Jeg har udviklet mig helt vildt.
God dagplejepædagog og god leder skaber det bedste for os alle. Der er plads
til forskellighed og rummelighed for den
enkelte; det giver tryghed og kvalitet.”
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

Fagligheden er helt i top;
den sikrer en høj kvalitet, fordi der
hele tiden er fokus på:
• hvilke mål, der er
• om målene nås
• hvad der kan gøres for at gøre
dagplejen bedre
• hvad der kan gøres for at kvalificere den enkelte medarbejder
• at medarbejderne føler sig tilfredse - de kender målet og
ved, hvad de skal arbejde efter
• hvordan børnene får lært
forskellige kompetencer
(Henning Laursen, forælder i dagplejen)
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Dialogværktøjer
Vi er hver især vores eget vigtigste redskab - med de personlige og faglige kompetencer, vi besidder og sætter i spil i
hverdagen - fordi vi er mennesker, der arbejder med mennesker. Det kræver, at vi
hele tiden reflekterer over os selv i praksis og er villige til at udvikle os personligt
og fagligt. Til denne proces anvender vi
forskellige dialogværktøjer: kollegial sparring, reflekterende teams og coaching.
Kollegial sparring
Kan foregå mellem to eller flere, der nyder godt af hinandens erfaringer med
vanskelige situationer i arbejdet. Det
foregår ofte uformelt. For os er det vigtigt
at komme ud over udsagn, der enten
bare bekræfter eller negligerer en i oplevelsen, f.eks. ”ja, det er så hårdt, når...”
eller ”det skal du ikke tage dig af, det er
en naturlig del af arbejdet”. Kunsten er at
løfte niveauet, så der opstår en konstruktiv tilgang til udfordringer, vanskeligheder
og dilemmaer og der fokuseres på at finde
nye handlemuligheder, der kan afprøves.
Vi ser kollegial sparring som en proces,
der understøtter den faglige udvikling og
øger kvaliteten af praksis.
”Jeg bruger redskaberne i hverdagen –
tænker over, hvordan jeg får spurgt, både
hos dagplejerne og hos kollegerne
Jeg har fået lært at italesætte tingene,
som de er – anvise og give mere klare
budskaber, så andre har bedre mulighed
for at reflektere – jeg får oplevelsen af at
lykkes og gøre en forskel.”
(Dagplejepædagog Jette Risgård)

”Dagplejer bruger dagplejepædagogen til
sparring. Det virker til, at dialogen er rigtig
god og brugbar for dagplejer.”
(Forælder Henning Laursen, Aars)

”Godt, at dagplejer har en at sparre med
– en faglig kompetent person, der kan
hjælpe med forskellige udfordringer, f.eks.
i konflikt mellem dagplejer og forælder.”
(Forælder, Trine Grøn, Løgstør)

Reflekterende teams
Bruger vi oftest på personalemøder. Her
er rammerne mere formelle; den, der har
en aktuel udfordring er fokusperson, de
øvrige roller som interviewer og reflekterende team uddelegeres. For at hæve
niveauet og effekten af processen, får
det reflekterende team ofte en præcis opgave; at reflektere over og tilbagemelde
på specifikke ting, der kommer op under
processen - herved sikrer vi fokus og
fordybelse.
”Det gjorde en kæmpe forskel for mig.
Før fyldte det så meget i min krop og jeg
brugte mange af mine ressourcer på det
– bagefter følte jeg mig lettet og fik en ny
måde at anskue det på. Jeg fik følelsen
af, at selvfølgelig kan jeg gøre det.”
(Dagplejepædagog Anette Pedersen)

Coaching
Handler om: ”at slippe en persons potentiale løs for derved at maksimere dennes
præstation. Det er at hjælpe ham til at

lære, snarere end at lære ham noget”
Sir John Whitmore, coach

I coaching stiller coachen åbne fordomsfri
spørgsmål, der hjælper fokuspersonen til
selv at reflektere og finde en løsning, som
så bygger på ny bevidsthed og høj grad
af ansvarlighed. Vi oplever, at det giver
selvtillid samt selvværd, at vi vokser med
opgaven, tager ejerskab og får oplevelsen
af, at vi kan mere, end vi selv troede muligt.
Alle dagplejepædagoger har taget et kursus i coaching for at lære det grundlæggende i metoden; at få fokuspersonen til at
formulere udfordringen, stille de gode
spørgsmål, der enten afklarer eller åbner
op for helt nye vinkler samt lade fokuspersonen sætte mål og beslutte, hvordan
udfordringen gribes an trin for trin.
”Har selv fået det af kolleger og leder –
godt at få problemstillinger perspektiveret
– det har jeg stort udbytte af i hverdagen
– det skaber overblik, det giver mig en ro
til at arbejde videre, det forankrer mine faglige kompetencer, så jeg har noget godt
at give videre.”
(Dagplejepædagog Jette Ronge Risgård)

Derudover har vores leder taget et ledelsesmodul i coaching, så det er noget,
der aktivt bruges i hverdagen – og har
stor positiv effekt på vores arbejdsglæde.
”En coachende lederstil/kultur betyder 250
dages medarbejderudvikling, 250 dages
godt arbejde og en masse tro på sig selv”
John Whitmore, coach

Men kan en leder, der pr. definition har
magten og er den styrende, overhovedet
være coach for sine medarbejdere? Ja,
men det forudsætter, at lederen har indfølingsevne, er ærlig og kan forholde sig
objektivt til udfordringen. Vores leder har
disse kvaliteter og ydermere den holdning, at hun gerne vil klæde os på til selv at
klare udfordringerne:
”True leaders don’t create followers…
They create more leaders”
J.Sakiya Sandifer

Ved at anvende coaching, opnår begge
parter fordele: medarbejderen bliver opmærksom på alle aspekter i opgaven,
vi hjælpes til at forestille os succes og
der skabes klarhed over, hvilken fremgangsmåde, vi vil bruge og vi påtager os
beredvilligt ansvar. Ved at lytte til vores
svar på de coachende spørgsmål, får
lederen ikke alene kendskab til handlingsplanen, men også til, hvilke tanker og
overvejelser, der ligger bag. Det giver forståelse og en form for kontrol.
Med ovenstående dialogværktøjer har vi i
dagplejen et godt fundament for at arbejde med os selv og dygtiggøre os i vores
praksis. Vi er meget bevidste om, at de
forskellige værktøjer kan forskellige ting
og anvender dem efter behov.
”Jeg er yderst bevidst om, hvornår mine
medarbejdere har brug for det ene eller
det andet og, hvad der fordres for at nå
målet” (Pia Mørk, leder af dagplejen)
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Efterligning = Udvikling
Børn udvikler sig gennem efterligning. At
kunne tilbringe tid med en voksen, der
foretager sig ganske almindelige, dagligdags ting - som at lave mad, gøre rent,
hænge tøj op, ordne have – giver stof til
mange timers leg og derved udvikling.
Barnet kan nemmere forstå den voksne
ikke altid har tid, når det får lov at opleve begyndelse, forløbsproces og slutning, især i ting, hvor barnet kan overskue forløbet. Barnet lærer sig selv at
kende gennem processen, og det giver
det både tryghed og sund selvtillid, noget nok alle forældre ønsker deres barn
må tage med sig fra barndommen og
ud i livet. Desværre er der mange børn i
dag, der ikke er forundt at opleve denne
proces.
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Evaluering
Kulturelle udtryksformer

Dagplejers navn / måned / år

NN / marts / 2013

Sammenhæng

• Påskehøjtiden nærmer sig
• Jeg vil på et passende niveau give børnene et indblik i
kulturen
• At give traditionen videre

• Beskrivelse af det i din hverdag, der
gør, at du vil tage fat i følgende mål
Mål
• Hvad vil du gerne opnå?

Tiltag
• Hvilken aktivitet har du valgt?
Tegn
• Hvilke tegn er der på, at du og børnene
er på vej imod målet?

Evaluering
• Har du nået målet?
• Hvad gik godt?
• Hvad gik mindre godt?
Læreplanstemaer
• Hvilke læreplanstemaer kommer i spil?
Dokumentation
• Hvilken form for dokumentation har
du brugt?

• At inddrage børnene efter hver enkeltes kunnen og
formåen
• At se og høre det enkelte barn i processen og ikke så
meget det, der kommer ud af det
• At udfordre børnene, så de bliver nysgerrige
• Lave påskekurv med karse
(bevidst kom vi omkring alle sanser)
• Engagerede nysgerrige børn
• Fortæller med glæde
• Karse sås og vandes
• Processen følges
• Karse spises på vores mad
• Vi bliver ved med at så karse
Processen er fuldført:
• Med sindet fyldt af skaberglæde, selvværd og påskekurv
drog børnene på påskeferie
• Børnenes indlevelse i processen som var over fire dage
• Karsefrø smager ikke godt!
• Jeg gik ud fra kulturelle udtryksformer og værdier, men
ramte bredt over alle seks temaer
• Løbende information på opslagstavle
• Billeddokumentation på digital fotoramme
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Evaluering
Personlig udvikling

Dagplejers navn / måned / år

NN / marts / 2013

Sammenhæng

Lidt usikker pige leger med pude på gulvet, da dreng kommer og tager fat i puden. Pigen råber tydeligt nej og kigger på drengen med brynede øjne. Drengen accepterer,
slipper og går til noget andet legetøj. Jeg roser begge for
deres handlinger

• Beskrivelse af det i din hverdag, der
gør, at du vil tage fat i følgende mål
Mål
• Hvad vil du gerne opnå?
Tiltag
• Hvilken aktivitet har du valgt?
Tegn
• Hvilke tegn er der på, at du og børnene
er på vej imod målet?
Evaluering
• Har du nået målet?
• Hvad gik godt?
• Hvad gik mindre godt?
Læreplanstemaer

• At børnene lærer at sige fra og accepterer, at der
bliver sagt fra

• Konfliktløsning mellem børnene, mens vi leger på gulvet.
• Når konflikten opstår, vil jeg observere, hvad der sker
og guide om nødvendigt
• Børnene bliver bedre til at sige fra og acceptere
hinandens grænser

Børnene er hver især blevet bedre til at sige fra og også
acceptere, når modparten siger fra

Personlig udvikling

• Hvilke læreplanstemaer kommer i spil?
Dokumentation
• Hvilken form for dokumentation har
du brugt?

Jeg har fortalt den gode historie til begge børns forældre
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Evaluering
Sprog

Dagplejers navn / måned / år

NN / marts / 2013

Sammenhæng

• Har et barn, der savler meget og ved, at styrkelse af
mundmotorikken kan afhjælpe det

• Beskrivelse af det i din hverdag, der
gør, at du vil tage fat i følgende mål
Mål

• Sjov og samvær

• Hvad vil du gerne opnå?
Tiltag
• Hvilken aktivitet har du valgt?
Tegn
• Hvilke tegn er der på, at du og børnene
er på vej imod målet?
Evaluering
• Har du nået målet?
• Hvad gik godt?
• Hvad gik mindre godt?
Læreplanstemaer

• At trille kugler med børnene – Dagplejer viser børnene,
hvordan de kan puste til kuglerne liggende på gulvet
• Børnene finder ud af, at de har en tunge og, hvad deres
mund kan. De har det sjovt sammen og succes med at
få kuglerne pustet væk
• Børnene har det sjovt og ser det som en leg
• Især et barn med sprog- vanskeligheder deltager
• Styrkelse af mundmotorikken og sproget

• Sprog

• Hvilke læreplanstemaer kommer i spil?
Dokumentation
• Hvilken form for dokumentation har
du brugt?

Gentagne snakke med forældrene om, hvordan
udviklingen forløber

F

Fællesskaber

Vi er en stor samling af mennesker, der bindes
sammen af vores arbejde i dagplejen – og vi
lægger stor vægt på, at ALLE også føler sig
som en del af fællesskabet. Vi har alle forskellige positioner og funktioner, men er ligeværdige
som mennesker og i forhold til det medmenneskelige ansvar.
Det er lidt af en udfordring i dagplejen, at vi rent
fysisk er placeret på decentrale enheder og
nogle langt væk fra kontoret. Vi mødes langt
fra hver dag, men alligevel oplever vi, at alle
er inkluderet i værdi-fællesskabet og, at vi hver

især har medindflydelse og tager medansvar.
Selvom vi fysisk er langt fra hinanden, er der
aldrig langt mellem os – vi oplever fællesskabet
ved at korrespondere enten pr. telefon eller på
mail. Det gør en verden til forskel at modtage
en glad hilsen på sms, krydret med en lille blinkende smiley, eller blive foræret en flot buket
blomster med et vedhæftet håndskrevet kort,
der anerkender ens arbejdsindsats. Det at blive
set og anerkendt, får os til at føle os som en
uundværlig del af fællesskabet.

G

Gulerødder - vidste du det?
Roden på en gulerod samler alt, hvad planten har brug
for; vand, kulhydrater (sukker), vitaminer, mineraler, fibre
og andre plantestoffer. Alt det, gulerodsplanten gemmer i
roden, er også sundt for os.
I en gulerod er der meget Betacaroten. Når du spiser det
omdanner din krop det til A-vitaminer. A-vitaminer er godt
for hud og hår. Det er godt for dine øjne og det er godt til
at beskytte dig mod solen. Din krops forsvar bliver stærkere, så den kan kæmpe mod sygdom.
Guleroden har haft indflydelse på vores kultur. Naturligvis
i madlavningen, men også i vores sprog. Dette afsnit giver nogle eksempler på nogle udtryk: Kong Gulerod, pisk
eller gulerod samt gulerodsfarvet hår og gulerodsbukser.
Vrøvlesange som Hønsefødder og gulerødder er andre
eksempler.

Skræl

dine egne gulerødder

At skrælle gulerødder er ikke blot en køkkenproduktiv aktivitet.
Det er medskabende, involverende og sjovt.
Fra en ganske ung purk til en sen alder er guleroden et stykke
genkendelse fra hverdagslivet.
At skrælle gulerødder er lettilgængeligt, overskueligt og stimulerende uanset alder. Det kan føles mediterende og musisk og giver selvværd. Det giver mening og skrælleren bliver inspireret til
at smage og spise sit færdige produkt.
Skræl dine gulerødder og snit dem i grove stykker. Find dippen
frem og nyd oplevelsen, det styrker sanserne.

Gulerodspesto
En spændende og anderledes pesto, som kan
bruges som dip, til pasta, til at smøre i sandwich
eller eventuelt som tilbehør.
1 bundt gulerødder som bages i ovnen
1 lille fed hakket hvidløg
½ pakke parmesan eller
Grana Padano ost
½ - 1 dl olivenolie
1-2 håndfulde pinjekerner eller solsikkekerner,
evt. ristede
Saft af ½ citron
Salt og hvid peber
Blend det hele sammen i en foodprocessor.
Smages til med salt og peber.

Kong gulerod

LEG - Bide til gulerod

Bind en elastiksnor rundt om en gulerod og
hæng den op i mundhøjde. Nu gælder det om at
fange guleroden med munden – med hænderne
på ryggen – og tage nogle ordentlige bidder. Når
guleroden er spist, sættes en ny op, og næste
person kan prøve. De lidt større børn kan inddeles i hold, så legen gøres til en konkurrence.

Udtrykket ’Kong Gulerod’ stammer
fra Jacques Offenbachs (18191880) operette fra 1872 “Le Roi
Carotte” (Kong Gulerod). Guleroden
leder køkkenurternes oprør, som
fører til, at guleroden for en kort
periode kan være Kong Gulerod.
Herudfra må udtrykket så være
kommet til dansk, hvor det kendes
fra ca. 1930.

H

Handleinitiativ
Personer med en udviklingsalder under 3 år tager mange forskellige initiativer. De tager handleinitiativer – gør noget, følelsesmæssige initiativer – udtrykker noget og sproglige initiativer – siger noget. Det er vigtig, at barnet/personen følges i dets egne initiativer
i de første år, så dets egen personlighed kan dannes og stabiliseres. Når barnet/personen følges i egne initiativer, kommer det til at
kende sig selv ved at de voksne sætter ord på barnets/personens
fokus, handlinger, følelser og lyd/sprog. Når barnet/personen er
blevet fulgt i dets egne initiativer, får det nemmere ved at følge
andre i deres initiativer. Det barn/den person, der får mulighed for
at lære sig selv at kende, får nemmere ved at indleve sig i andre
mennesker.
Hvert barn/person har helt sine egne initiativer, fordi børns/personers nysgerrighed og vitalitet er forskellige og udvikles med forskellig hastighed. Så det handler om at understøtte det enkelte
barns/persons initiativer, så barnet/personen kan udvikle sig ud fra
de potentialer, som lige præcis dette barn/person har. Derfor er det
vigtig at møde barnet/personen, hvor det er og bygge på det, det
kan.
Generelt kan man sige, at børn/personer skal følges i egne initiativer indtil de har en udviklingsalder der svarer til 3 år, men det er
ikke det samme som at børn/personer skal følges i alt.
Børn/personer tager ofte mange initiativer, men når den voksne
udvælger de mest hensigtsmæssige af initiativerne for den konkrete situation og understøtter dem, fortæller den voksne samtidigt
barnet/personen, hvordan hun vil have det. På den måde lærer
barnet/personen adfærdsmodeller gennem dets egne initiativer.
Da børn/personer, der har en udviklingsalder svarende til under 3
år, tager mange initiativet selv, er det ikke nødvendigt at aktivere
dem. De viser igennem deres initiativer, hvad de i øjeblikket er optaget af at lære.
Det vigtige er, at de voksne ser børnenes/personernes initiativer
og bekræfter og benævner dem, så deres indre strukturer udvikles.
Samtidig styrker den voksne børnenes/personernes koncentration
og evne til fordybelse

H

Have eller legeplads?
I en dagpleje har børn mulighed for at lege i haven, fremfor at komme ud på en legeplads. Legen
bliver mere meningsgivende i en have, da børnene her har mulighed for at knytte nytteværdi til
deres handlinger, fremfor bare aktivitet. At luge
ukrudt og skubbe det i en trillebør eller bære det
i en lille spand til kompostbunken, eller endda
få lov at give det til hønsene, giver handlingen
mening. På legepladsen derimod er handlingen
begrænset af den fysiske udformning stedet har.
En rutsjebane er en rutsjebane, en gynge er en
gynge og fremdeles. I haven kan træernes grene
bruges til at klatre i, de nederste kan gynges på,
om sommeren danner de taget i en hule, frugttræernes grene kan bruges til pynt når de blomstrer,
og er ellers en skyggefuld oase når sommeren er
på sit højeste. En jordbunke kan rutsjes ned ad,
den kan være et bjerg der skal bestiges, den kan
trilles ned ad og danne kælkebakke for vinterens
frydefulde oplevelser.
Buske er oplagte gemmesteder eller huse - alt afhængig af barn og leg. Fuglelivet bliver en kilde til
glæde, når fuglefoder kan hænges op eller strøs
ud og hvis der er en fuglekasse, kan børnene
endda deltage i de små ungers start på livet. De
voksne omkring børnene har desuden en vidunderlig mulighed for at udføre handlinger med mening. På legepladsen er den voksnes deltagelse
for det meste begrænset, da der som regel ikke
er noget naturligt at gøre for en voksen.
Gnisten til udvikling gennem efterligning er derfor
meget begrænset på en legeplads.

H

Hyldeblomstsaft
En af de ting der hører sommeren til er duften af hyldeblomster. På gåturen eller
i haven møder børnene dem, og duften inviterer til dagdrømmeri om sommerens
solfyldte dage og lune aftener. Hyldeblomstsaft er en yndlingsdrik blandt mange
børn. Blandet med danskvand og isterninger er den forfriskende og læskende
på en varm sommerdag, om vinteren er den fantastisk blandet med varmt vand,
et skvæt citron og måske lidt frisk ingefær.
Børnene kan sagtens være med til at lave saften, selvfølgelig tilpasset deres
alder og udvikling. Det bedste tidspunkt at samle hyldeblomstskærme på, er når
flest blomster er sprunget ud og det ikke har regnet i 24 timer. Jo mere pollen
og nektar der er i blomsterne, jo mere intenst i smag og farve bliver den færdige
saft. Og selvfølgelig skal blomsterne tages fra en busk langt fra trafik og sprøjtede marker.

Hyldebærsuppe
Når sommeren for alvor går på hæld og kalenderen er i slutningen af september, så
er det tid til hyldebærsuppe. De solmodne bær må høstes om kap med solsortene,
der ligeledes vil have en sidste smag fra sommeren, før efterårets storme sætter ind.
Bærrene er en ren vitaminbombe, og som saft eller suppe en kærkommen lindring ved
forkølelse og influenza.
Opskrift
1 kilo bær
1 liter vand
3-5 æbler, gerne madæble, skåret i tern
Rørsukker efter smag og behag
Evt. en kanelstang
Bærrene kan nemt fås af stilkene med en gaffel og kommes så i en gryde sammen
med vandet. Lad bærrene koge i 10-15 minutter, så sies de fra og æblerne koges nu
sammen med resten af ingredienserne og bærvandet til æblerne er møre. Smag til
efter smag og behag, suppen er god og stærk - en klat flødeskum gør underværker og
fuldender smagsoplevelsen.
Husk hagesmæk til små børn – hyldebærrenes farve kommer sjældent ud af tøjet, når
det først er der…

Opskrift til ca. 2,5 liter saft
20 hyldeblomstskærme
3 økologiske eller usprøjtede citroner
600 g sukker, gerne rørsukker
2 liter vand
Klip hyldeblomsterne af de grove stilke
med en saks og kom dem i et patentglas
eller en skål, stor nok til blomster og lage.
Husk; de skal IKKE skylles, bare være befriet for små dyr.
Citronerne skæres i skiver og kommes i
en gryde med sukker og vand. Varm det
hele op lige til under kogepunktet, hvis det
koger bliver blomsterne brune og ser ikke
så kønne ud længere - og hæld det så
over blomsterne. Lad det stå på køkkenbordet i 12 timer - op til tre dage i køleskab
- og rør rundt to gange i døgnet. Saften
sies og hældes på rene, skoldede glasflasker, og kan holde sig i køleskabet i 30-40
dage i uåbnet stand.
Saften serveres fortyndet med vand i forholdet ca. 1 del saft til 2 dele vand, og
pyntes med et citronmelisseblad, en skive
citron eller endda granatæblekerner.
Du kan også fryse saften portionsvis, så
der er til efterårets rusk eller vinterens
mørke. Eller også lave hjemmelavede ispinde, ved at fryse den i ispind forme, til
stor fornøjelse for børnene når der fejres
fødselsdag!

I

ICDP

Et ICDP-forløb i dagplejen omhandler samspillet mellem voksen – barn og/eller barn-barn.
Udfordringen er at redefinere
barnet og dets forhold til omgivelserne – så vi får øje på barnets ressourcer, kvaliteter og
positive hensigter bag eventuel
uønsket adfærd og dermed
skabe nye tilgange i relationen
og samspillet.
Opfattelsen: Uh, som hun har
haft en lang periode, hvor hun
har været pylret skiftes ud med
opfattelsen: Jamen det er sjov,
for hun er så dygtig en pige hun kan lege selv, men også
læse de andres leg og vil gerne
være med.
For at få et ICDP-forløb, indstiller tilsynsførende pædagog og
dagplejer, i samarbejde med
forældrene, det pågældende
barn til inklusionspædagogen.
Her beskrives, hvad udfordringen består i, hvad der er for-

8 TEMAER

Vis positive følelser –
vis
du er gladfølelser
for barnet
Visat positive

– vis at du er glad for barnet

søgt indtil nu og hvad der gerne vil haves hjælp til.
Inklusionspædagogen filmer
dagplejer og barn, giver tilbagemelding med aftale om følgende fokuspunkt. Efter en uge
eller to filmer inklusionspædagogen igen og der gives en ny
tilbagemelding på samspillet.
På den måde bevidstgøres
dagplejer om sin rolle i samspillet og får mulighed for at udforske og afprøve egen praksis
på en ny måde.
”Jeg forventer, at vi får set rigtig meget på en lille del af dagplejer og fokusbarnets samspil.
Hvor vi ser, hvad barnet responderer positivt på, så dagplejer kan gøre mere af det. På
sigt håber jeg, at barnet lærer
samspillets kunst, til hjælp i
samspillet med de andre børn”
(Inklusionspædagog Annette Asp)

”Det er sjovt, som jeg ændrer
mit billede af børnene undervejs.”
(Dagplejer Gitte Lauridsen, Aalestrup)

Vi oplever, at et ICDP-forløb er
en stor gevinst for såvel barn
som dagplejer og bruger det
kontinuerligt i inklusionsarbejdet.

Hvad gjorde det for dig at
være gennem ICDP forløbet?
”Jeg blev opmærksom på andre
måder at være sammen med
barnet på. Jeg kunne se på videoklippene, hvad der var de
gode ting for hende og kunne så
give hende mere af det samme.”
(Dagplejer Joan Jensen, Løgstør)

”Det blev synliggjort på videoen, nu var det ikke bare mig,
der kunne se det - vi kunne se,
at det vitterlig var der.”
(Dagplejer Gitte Lauridsen, Aalestrup)

Hvilken forskel gjorde det
for følelser
Vis positive
positive
følelser ––
Vis
vis
at
du er
er glad
glad for
for barnet
barnet
vis
at
du
barnet?
”Det var tydeligt, at hun fik meget mere spil i øjnene. Hun følte sig set.
Juster dig
dig efter
efter barnet
barnet
Hun fik andre måder atJuster
ogkonfølg dets
dets initiati
initiativv
og
følg
takte de andre børn på, som
virkede meget bedre.”

Juster dig
barnet
Juster
digefter
efter
barnet
og følg dets initiativ
og følg dets initiativ

med
barnet, om
om det
Tal Tal
med
barnet,
detsom
som
optager
det
og
prøv
at
få
optager det og prøv
gang i en følelsesmæssig
at få gang i en
samtale
følelsesmæssig samtale

Ros
for
det,
Ros barnet
barnet for
det,
somsom
det
magter,
og anerkend
barnet
det
magter,
og anerkend
for atfor
være
den detden
er. det er
barnet
at være
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Hjælp barnet
barnet med
med at
at samle
samle
Hjælp
Hjælp
barnet
med
samle
Hjælp
barnet
med
atat
samle
sin
sin opmærksomhed,
opmærksomhed, så
så III
sin
sin
opmærksomhed,
så
opmærksomhed,
så i
har
fælles oplevelse
oplevelse af
af
har
har
fælles
fælles
oplevelse
af
omverdenen
omverdenen
omverdenen
har
en fælles oplevelse af
omverdenen

Giv mening til barnets

Giv mening
mening til
til barnets
barnets
Giv
Giv
mening
til
barnets
oplevelse
af omverdenen
omverdenenved at
oplevelse
oplevelse
af
omverdenen
oplevelse
af af
omverdenen
ved
atbarnet
tale om
om
den
og ved
ved
ved
ved
at
at
tale
tale
om
den
og
ved
Giv
rosden
for og
det,
som
tale om
denfølelser
og vedog
at vise følelser
at vise
vise
følelser
og
at
at
vise
følelser
og
magter
at gøre,
og anerkend
entusiasme
entusiasme
entusiasme
og entusiasme

(Dagplejer Joan Jensen, Løgstør)
Tal med
med barnet,
barnet, om
om det
det som
som
Tal
optager det
det og
og prøv
prøv at
at få
få
optager
gang ii en
en følelsesmæssig
følelsesmæssig
gang
samtale
samtale

Kilde:
GR-Psykologerne,
Ros barnet
barnet for
for det,
det, som
som
det for
Ros
det
Center
magter, og
og anerkend
anerkend
barnet og
magter,
barnet
relationsfor at
at være
være den
den det
det er.
er.
for
ressourceorienteret
psykologi
Fotos: Kai Myhre

Uddyb og
og giv
giv forklaringer
forklaringer
Uddyb
Uddyb
og
forklaringer
Uddyb
og oplever
givgiv
forklaringer
når du
når du
du oplever
oplever noget
noget
når
når
du
noget
sammen
med barnet
barnet
sammen
sammen
med
med
barnet
oplever
noget
sammen med barnet

Hjælp barnet med at kontrollere
Hjælp barnet
barnet med
med at
at
Hjælp
Hjælp
barnet
med
at
sigkontrollere
selv, ved sig
at sætte
grænser
kontrollere
sig
selv, ved
ved
at
kontrollere
sig
selv,
selv,
ved
at
at
sætte
grænser
på en
en at lede
sætte
sætte
grænser
grænser
på
på
en
på en
positiv
måde,
ved
positiv måde,
måde, ved
ved at
at lede
lede det,
det,
positiv
positiv
måde,
ved
at
lede
det,
det,vise
vise
positive
alternativer og
vise
positive
alternativer
vise
positive
positive
alternativer
alternativer
og planlægge
planlægge sammen
sammen
og
og
planlægge
sammen
planlægge
sammen
Foto:
Kai
Myhre
Foto:
Foto: Kai
Kai Myhre
Myhre

I dagplejen bruger vores inklusionspædagog ICDP. ICDP er
en metode, der kan udvikle den
pædagogiske relationskompetence hos dagplejeren, så evnen
til at omgås børn på en hensigtsmæssig og inkluderende måde
opkvalificeres. Der bruges videooptagelser og tages udgangspunkt i de otte samspilstemaer,
som ses herunder.

8 temaer for godt samspil

I

Inklusion
I dagplejen har vi gode muligheder for inklusion af
børn, der har behov for særlig støtte og opmærksomhed. Qua den lille gruppe, de trygge hjemlige forhold,
den samme gennemgående voksne, der er der for
barnet hele dagen igennem og vores tilgang, er fundamentet skabt for et inkluderende miljø.
Vi har mulighed for at tilpasse vilkår og rammer til
barnet:

• Udarbejder kompetencehjul og indstiller til PPR
psykolog eller talekonsulent og visitationsudvalget
ang. inklusionstimer eller specialgruppe til børnehavestart

Vi sliber ikke puslespilsbrikkerne, så de passer ind
i rammen – vi laver formen efter de brikker, der er.
I inklusionsarbejdet tages der udgangspunkt i det enkelte barn i samspillet med den voksne og gruppen.
Vi bruger Marte Meo, Samspilshuset og ICDP som
metoder til bevidstgørelse og opkvalificering af den
voksnes samspil og kommunikation. Det handler om
at kunne se barnet med positive øjne, mobilisere de
kompetencer barnet har, hjælpe barnet gennem det,
der er svært og de følelser, det afstedkommer samt
lave udviklingsstøttende praksis, der understøtter
det, barnet har brug for at lære.
Vi mener, at der bag enhver uhensigtsmæssig adfærd ligger en positiv intention eller et råb om hjælp
– derfor skal vi se bag om adfærden, vise forståelse,
sætte ord på og hjælpe barnet med en mere hensigtsmæssig adfærd.
”Pigen tog ofte kontakt med de andre ved at skubbe
eller tage legetøjet fra dem. Dagplejer fik til opgave
at guide pigen til en bedre kontaktform og løftede
de andre børns opmærksomhed på pigens positive
tilgang – det gav pigen selvværd, selvtillid og en anden status i børnegruppen – de andre fik pludselig
øje på pigens kvaliteter og tog godt imod hende i fællesskabet.”
(Inklusionspædagog Annette Asp)

I dagplejen har vi en dagplejepædagog, der arbejder
decideret som inklusionspædagog. Hende trækker vi
på, når der er brug for en ekstra indsats i forhold til
børn, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed. Dagplejer og dagplejepædagog indstiller i samarbejde med forældrene barnet til inklusionspædagogen.
Inklusionspædagogen
• Tilknyttes de børn, der visiteres og tilrettelægger
individuelle forløb med udgangspunkt i det enkelte
barn.
• Udarbejder beskrivelser eller underretninger, på
eget initiativ og i samarbejde med dagplejer, dagplejepædagog og forældre, samt på anmodning
fra Socialforvaltning og Statsforvaltning.
• Overleverer de børn, hun har været tilknyttet, til
børnehave, hvis der er behov for det og forældrene
er indforstået.
• Gennemfører ICDP forløb hos den enkelte dagplejer.
• Deltager i planlægning og afholdelse af tværfaglige møder.
• Afholder kursus internt i dagplejen om børn med
særlige behov, ICDP og Inklusion.

Det er inklusionspædagogens ansvar:
• At skabe de bedste betingelser for inklusion i det
enkelte dagplejehjem og dagplejen generelt.
• At have fokus på såvel den enkelte, som på hele
gruppen i dagplejehjemmet, i forhold til inklusion.
• At udarbejde individuelle handleforløb for det enkelte barn.
• At støtte, motivere og udfordre børn, forældre og
dagplejere.
• At sikre ligeværdighed i samarbejdet med forældrene
og derved opnå de bedste betingelser for barnet.
• At gøre forældrene opmærksomme på det, der
kan være svært og rumme deres reaktion derpå.
• At sikre pædagogiske metoder i arbejdet med børn.
• At sikre information, rådgivning og vejledning til
alle parter.
• At være til rådighed som sparringspartner for dagplejepædagogerne.
• At udbrede viden om og redskaber til arbejdet med
de børn, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed.
• At opkvalificere opmærksomheden på samspillet/
relationerne, for dagplejerne ved hjælp af ICDP.
• At sikre de bedst tænkelige betingelser, for de
tilknyttede børn i overgangen til børnehave.
• At videregive relevant information om området til
kollegaer.
• At samarbejde tæt med kollegaer om tiltag omkring barn og dagplejer.
• At sikre faglighed på de tværfaglige møder.

J

Jordbær er søde ...
... du er lige så!
Den anerkendende relation til barnet
Den anerkendende tilgang får i disse år stor opmærksomhed i det danske samfund.
Skoler, daginstitutioner, erhvervsvirksomheder
og HR-området i bred forstand har sat fokus på,
hvad anerkendelse kan gøre for bundlinjen, for
undervisning, for børns og voksnes selvværd og
ydeevne, samt for arbejdsmiljø og trivsel. Alt i alt
en meget positiv udvikling, hvor det virker som
om det "fejlfinder-princip", som den danske kultur
gennem mange, mange år har været gennemsyret af, er ved at blive erstattet af en kultur, hvor der
er fokus på det, der fungerer, og det, der skaber
glæde og overskud hos mennesker. Eller, sagt på
en anden måde: En kultur, hvor vores fokus flyttes fra menneskers begrænsninger til menneskers
ressourcer.

Den anerkendende relation til barnet er en holdning og en position, der kræver villighed til at lade
det enkelte barn bidrage til det sociale samspil.
Anerkendelse er dermed grundlaget i enhver relation, hvor det enkelte barn mødes med respekt
for dets præmisser. At anerkende er evnen til at tillade flere oplevelser af virkeligheden og at kunne
rumme flere forståelser, sandheder og betydninger.
Anerkendende relation imødeser flere positive
sidegevinster, bl.a.:
1. at børnene opnår mere positive selvbilleder
2. at børnene oplever mindre passivitet
3. at børnene øger deres integritetsfølelse
4. at børnene styrker deres relationskompetence

Ilt er først noget man
tænker over,
når det er en mangelvare.
Ligesom vi behøver Ilt hele
livet
behøver vi også
anerkendelse til at opretholde
livet.
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Kultur
Kultur er alt det, vi går og gør i hverdagen.
Modsat natur, som betyder ”det fødte” defineres kultur
ved at være det ”dyrkede”, det vil sige, at kultur er noget
tillært; ”det er en sammensat helhed af skikke og opfattelser, som et menneske tilegner sig som medlem af en
gruppe”.
En kultur formes og udvikles i alle grupper, som består
af mennesker. Vi tænker på kultur som værende måden
mennesker i en gruppe omgås med hinanden på – både
de bevidste og de ubevidste måder at handle på. Netop
fordi nogle dele af kulturen er ubevidst og kan være blevet en integreret del af gruppens handlemønster, kan det
være svært at sætte ord på og definere den.
Her er det vigtigt, at vi er opmærksomme på vores værdier – er det dem, der gennemsyrer vores praksis? Hvad
sker der, når vi får en ny medarbejder, enten på kontoret
eller i en legestuegruppe? I dagplejen ynder vi hele tiden
at reflektere over vores kultur og ønsker i alle sammenhænge at oparbejde en givende og god kultur, velvidende, at det tager mellem to og ti år at ændre på noget, der
allerede er etableret.
Scheins kulturmodel

For at forstå, hvad der er i spil, når vi snakker kultur, har
vi valgt at gennemgå Scheins kulturmodel.
Modellen er billedliggjort via et isbjerg, hvor toppen, der
stikker op over vandet, artefakterne, er de synlige dele af
en kultur: måden, vi har indrettet os på, taler til og omgås
hinanden på. Alt dette er en del af bevidstheden, som vi
i dagplejen dagligt italesætter, såvel på kontoret, som i
legestuerne og hos den enkelte dagplejer.
Eksempelvis: Hvordan ser der ud ved indgangsdøren?
Ligger der bunker af gamle blade, er der blot en tom trappesten eller er der gjort hyggeligt og imødekommende
med en krukke med årstidens blomster og en lanterne
med levende lys? Hvad gør det ved den, der kommer til
huset og skal ind? Vi kan med få midler skabe den rette
stemning!
Offerrollen: ”Jeg har simpelthen så travlt, jeg når slet ikke,
det jeg gerne vil” – disse og lignende udsagn er vi meget
bevidste om at forholde os konstruktivt til, da vi er klar
over, at de kan danne præcedens for kulturen – en kultur, vi langt fra ønsker i dagplejen. Vi vil tværtimod gerne
rumme frustrationen og hjælpe videre, så vi spørger ind
til, hvad der skal til for at kunne opleve, at der kommer
gled i tingene og opnås resultater.
Næste niveau af isbjerget, der ligger i og lige under vandoverfladen, nemlig værdierne, er pr. definition delvist bevidste. Her gør vi i dagplejen, hvad vi kan for at opnå
så stor en bevidsthed som muligt, så vores handlinger
stemmer overens med vores værdisæt. Vi reflekterer
over egen og andres praksis og giver feedback på oplevelsen af den.

”I en legestue oplever dagplejepædagogen, at en dagplejer stopper en kollega, der gentagne gange har sagt
”nej” til et barn. Dagplejeren konfronterer kollegaen med
hendes tilgang og tillægger barnet positive hensigter:”
Nogen gange er vi for hurtige til at sige nej; det er bare et
barn, der vil i kontakt med de andre børn og det har han
brug for vores hjælp til at gøre på en hensigtsmæssig
måde”. Herefter kunne de få snakken om, hvordan det
så konkret kunne gøres; hvad kunne de sige og, hvordan
skulle de agere for at hjælpe drengen?.”
(Legestuen i Farsø)

Vi har alle et ansvar for at reagere, når vi oplever noget,
der er i disharmoni med vores værdier; på den måde sikrer vi os, at bevidstheden vokser og der handles i overensstemmelse med det, vi tror på er bedst for alle.
På det tredje og dybeste niveau af isbjerget, langt under
vandoverfladen, ligger de grundlæggende antagelser.
De er som oftest ubevidste og individuelt formet af alt
det, vi har med i vores ”rygsæk” af overbevisninger og
opfattelser. Det er disse grundlæggende antagelser, der
i de fleste sammenhænge bestemmer vores adfærd. De
er implicitte og kan ”normalt” ikke diskuteres og udfordres, fordi de bliver taget for givet.
I dagplejen er vi altid nysgerrige på de grundlæggende
antagelser og fuldt ud bevidste om, at for at forandre noget, er det her, vi skal have fat – bevidstheden om de
grundlæggende antagelser er langt mere betydningsfuld
for udvikling end de strategiske tiltag, vi sætter i værk på
artefaktniveau.
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Kærlige dimensioner
Der er forskel på at skifte et barn og så skifte et barn…
Du er velkommen til at tage med
på følgende rejse:
Frokosten er spist og børnene leger
lidt, inden de skal have skiftet ble og
puttes. Dagplejer går hen til Søren
(opdigtet navn), tager ham i hånden
og siger: ”Du skal have skiftet din
ble”. Dagplejer har gjort det hele parat på badeværelset; sat stigen hen
til puslebordet, så Søren selv kan
kravle op og lagt hans håndklæde på
puslepuden, så hygiejnen er i orden
samt fundet hans nye ble og overtøjet til middagsluren, så det er nemt at
gå til. Søren følger med dagplejer på
badeværelset og kravler op af stigen
til puslebordet. Da Søren ligger godt
på puslebordet, skifter dagplejer bleen, giver tøjet på igen, og putter ham
i overtøjet. Alt sammen i samarbejde med Søren, som hjælper til selv,
så godt han kan. Søren småsnakker undervejs og dagplejer snakker
med. Dagplejer strækker hænderne
frem mod Søren, som trækker sig op
at sidde og dernæst vender sig om
og kravler ned af stigen igen. På den
måde får Søren styrket sin motorik
og dagplejer skåner sin ryg for løft.
Det hele er velforberedt og effektivt,
Søren får skiftet sin ble og er klar til
at blive puttet.
Endnu en rejse:
Frokosten er spist og børnene leger
lidt, inden de skal have skiftet ble og
puttes. Dagplejer kigger på Søren og

siger: ”Du leger så godt med bilen.
Om et øjeblik skal du have skiftet ble
og ud at sove” – på den måde føler
Søren sig set og dagplejer forbereder Søren på, hvad der skal ske og
giver ham mulighed for at indstille
sig på skiftet fra leg til noget andet.
Også denne dagplejer har gjort det
hele parat på badeværelset; sat stigen hen til puslebordet, så Søren
selv kan kravle op og lagt hans håndklæde på puslepuden, så hygiejnen
er i orden samt fundet hans nye ble
og overtøjet til middagsluren, så det
er nemt at gå til.
Efter et par minutter går dagplejer
hen til Søren, sætter sig på hug, kigger ham ind i øjnene, smiler og siger:
”Nu må du sætte bilen og komme
med ud på badeværelset”. Dagplejer giver Søren tid til at sætte bilen
i lege-garagen, tager ham i hånden
og roser ham, mens de går ud på
badeværelset: ”Det var en god ide
at sætte bilen i garagen, så er den
klar igen, når du har sovet”. På den
måde ses og anerkendes Søren for
sin handling og samarbejdsvilje. Da
Søren ligger godt på puslebordet,
skifter dagplejer bleen, giver tøjet på
igen og putter ham i overtøjet. Undervejs fortæller dagplejer, hvad hun
gør og guider Søren til, hvad han kan
gøre: ”Jeg tager lige bukserne her –
du kan løfte numsen” - det gør det
let for Søren at følge med og samarbejde med dagplejer, hun sætter ord

på legemsdele, nusser dem og giver
et lille klem, ”her kommer først det
ene ben og så det andet ben” – det
hjælper Søren til at lære sin krop og
modellen at tage bukser på at kende
og dagplejer aflæser og italesætter
Sørens følelser: ”du nyder at blive
nusset lidt her, inden du skal sove”
– det hjælper Søren til at lære sine
følelser at kende. Undervejs er der
øjenkontakt og gode ansigter med
smil og mimik.
Dagplejer strækker hænderne frem
mod Søren, mens hun siger: ”Jeg
hjælper dig op her” – hun er tydelig
og forudsigelig, så Søren ved, hvad
der skal ske og implicit, hvad der forventes af ham – ”nu er du færdig og
klar til at sove”. Søren trækker sig op
at sidde og vender sig dernæst om
og kravler ned af stigen igen.
Også her er alt velforberedt og effektivt, men gennemsyret af det, vi
kalder den kærlige dimension. Det
er ej kun det, vi gør, men måden, vi
gør det på, der er vigtig! Den kærlige dimension er svær at definere,
men for os at se altafgørende i kontakten med børnene – den er med til
at skabe selvværd, selvforståelse og
trivsel. Den kærlige dimension udspringer af vores menneskesyn, vores tilgang, evnen til refleksion, ICDP
og Marte Meo principperne – altså
kernen i den skabende pædagogik.
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Lederens klumme
Hvad vil jeg egentlig med mit job og dagplejen Vesthimmerlands Kommune? Ja,
svaret er for nogen en floskel, men for
mig er det helt autentisk og oprigtigt:
Jeg vil gøre en forskel.
Hvordan kan jeg gøre en forskel? Jeg
tror på, at med fokus på relationer mellem mennesker, det være sig både
voksne og børn, så kan jeg være med
til at gøre en forskel. Relationen er
medvirkende til, at alle løfter opmærksomheden på hinanden og sammen har
troen på både hinanden og på opgaven.
For mig er det vigtigt, at have fokus på
opgaven og de personer, der er impliceret. Jeg har en grundlæggende tro på,
at alt kan lykkes, hvis vi sammen italesætter vores tanker og tør tænke ud af
boksen - har mod på og tør tænke tanker, som ikke før er tænkt, som åbner
muligheder i enhver situation.
To medarbejdere er klogere end en. Det
kan godt være, at den ene medarbejder
er klogere end den anden, men jeg er
af den overbevisning, at til sammen er
vi klogest.
Som rollemodel gør jeg hver dag en
ihærdig indsat for, at alle mine medarbejdere også vil gøre en forskel. En
forskel for dem selv, børnene og forældrene. Holdes der fokus på udviklingspotentialer hos alle, så tror jeg på, at

missionen lykkes. Det at sætte overliggeren for børn og voksne, hvor den
lige kan nås med fingerspidserne og så
flytte den en lille tand længere op - det
giver anerkendelse, som igen øger lysten til at gøre en forskel.
For mig er ord som åbenhed og gennemsigtighed vigtige i forhold til både
medarbejdere og borgere. Med åbenhed og gennemsigtighed er mit mål
at forebygge fantasier og myter, som
ofte opstår i vores hoveder og som kan
være med til at lave et forvrænget eller
fuldstændig mangelfuldt billede af ”virkeligheden”.
Gør det en forskel? Ja, ovennævnte gør
en forskel for både ledelse, dagplejepædagoger, dagplejere, børn og forældre.
Hvilke muligheder findes i dagplejen
fremover? Det er svært at spå om fremtiden, men jeg håber, at dagplejen også
i fremtiden vil bestå med de kvaliteter,
som dagplejen har: Et dagtilbud, hvor
der er plads til det enkelte barn i et lille
og overskueligt miljø.
Pia Mørk
Dagplejeleder
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Leg
Leg er noget af det vigtigste i et barns udvikling. Barnet har
brug for i legen at efterligne de basale livsfunktioner, for det
er der igennem, barnet kan forstå livet. Gennem legen udlever og oplever børn på egen krop, hvad der optager dem
i livet og kan således begynde at få en forståelse af det. På
sin vis kan vi sige, at legen er den måde, hvorpå børn tager
ejerskab over de daglige ting i livet. F.eks. er det gennem
legen børn afprøver forskellige roller. Der bliver leget far –
mor – børn, indianer, ridder og prinsesse og et hav af andre
rollelege, som alle sammen er med til at støtte barnet i sin
søgen efter egen identitet.
Men også det helt lille barn bruger legen til udvikling. Ved
at mærke forskellige teksturer på forskellige ting udvikler
barnet bl.a. sin følesans. De grundlæggende sanseoplevelser er med til at give forståelse i efterligningen gennem leg.
Derved kan barnet nemlig bearbejde det der foregår i dets
indre. Når barnet får lov til at opleve, efterligne og sanse
verden på sin måde, i sit eget tempo og uden ”voksen forklaringer” til de forskellige aspekter, så skaber vi en grundlæggende tryghed i barnet, der er fundamentet for en sund
videre udvikling.
Leg i naturen er en vidunderlig måde at give børn sanseoplevelser på. Om sommeren i sandkassen eller i græsset,
hvor vi kan mærke varmen fra solen i enten sandet eller
jorden. Hvis vi så oveni får en god balje vand, tilføres legen
og sanseoplevelsen en hel ny dimension. Pludselig kan vi
opleve, hvordan jord, der er tør, støver - og dog kan forvandles til den skønneste kage sammen med vand, sten og
blomster til pynt og en herlig portion fantasi!
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Lille magiske menneske
Vores måde at se og møde barnet på stemmer helt
overens med den teori Daniel Stern har, om barnets
selvfornemmelser og relateringsmåder: At barnet allerede fra fødslen er et lille menneske udstyret med
kimen til de personlige kvaliteter, det kommer til at
bruge og forfine resten af sit liv.
Daniel Sterns teori forklarer, hvordan barnet i samspillet med moren (eller andre) udvikles eller stimuleres i sin individualitet, vitalitet, selvværdsfølelse, i
følelsen af intimitet og empati med omverden samt,
hvordan barnet gennem non-verbale og verbale
ytringer skaber sammenhæng og mening i sin identitetsdannelse.
Teorien forklarer uddybende, hvad der opbygger
barnets selvfornemmelse og, hvordan denne udvikles i samspillet med omgivelserne. Teorien forklarer
ligeledes, hvordan barnet kan relatere sig til sine
omgivelser afhængig af dets udviklingsmæssige niveau og, hvordan omgivelserne og barnet interagerer med hinanden. Det er således en teori, der vægter samspillet og relationernes betydning for barnets
hele udvikling – helt i tråd med ICDP og Marte Meo,
som vi også bruger i dagplejen. (Se endvidere under
ICDP og Marte Meo)
I dagplejen er vi yderst bevidste om vores samspil
med barnet, så der bliver kongruens mellem vores
humanistiske menneskesyn og Sterns teorier, hvilket gerne skulle komme til udtryk i vores anerkendende tilgang til barnet.
Den voksne bestræber sig på:
• at forstå og tolke barnets handlinger
• at forstå de intentioner, barnet har
• at forstå hverdagen med barnets øjne
• i det omfang det er muligt, at spørge ind til
barnets oplevelse af tingene
• gennem observation at få en fornemmelse af,
hvad der skaber glæde og mening for barnet

Vi har en særdeles vigtig opgave, når vi tænker på
alle de tusindvis af færdigheder, barnet udvikler i sin
tid i dagplejen. Vi bestræber os på at se og følge det
enkelte barn, så vi kan støtte og stimulere ud fra tanken om nærmeste udviklingszone: det som barnet
kan med voksenstøtte i dag – kan det selv i morgen.
Kilde: Barnets interpersonelle univers, af Stern 1994

Lev Vygotskijs teori

UtryghedsZonen
UdviklingsZonen
TryghedsZonen

Lev Vygotskijs teori om nærmeste
udviklingszone, også kaldet NUZO:
NUZO er den zone, der opstår mellem, hvad barnet kan klare alene
og, hvad barnet kan klare under
vejledning fra en voksen. Aktivering
af barnet skaber en ny NUZO og
dermed udvikling af barnet.

Vores barnesyn ...
• børn kan noget
• børn vil noget
• børn er nysgerrige
• børn ved noget
• børn er børn
• børn er aktive
• børn er subjekter

L

Livskvalitet
– kvalitet i livet

Livskvalitet handler om den enkeltes oplevelse og følelse af at have
et godt liv. Livskvalitet defineres af den enkeltes hjerne og behov livskvalitet er individuelt. Livskvalitet tager afsæt i fundamentale
menneskelige behov, som bevæger sig inden for; biologiske behov,
behov for varme menneskelige kontakter, behov for meningsfuld beskæftigelse og behov for variation i et spændende og engagerende
handle- og oplevelsesliv.
Livskvalitet er som sådan umålbar, men vurderingen af livskvalitet
kan bero på en individuel subjektiv bedømmelse af eget liv eller på
andres objektive bedømmelse af en persons livsvilkår. Optimal livskvalitet opnås ved, at de menneskelige behov tilfredsstilles.
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Marte meo
I dagplejen har alle medarbejdere været
på kursus i Marte Meo og der arbejdes
kontinuerligt med at implementere principperne herfra (Se Samspilshuset).
”Det er godt at få redskaber og lære noget, der giver mulighed for nye måder at
arbejde med børnene på. Det er dejligt at
se, når det lykkes”

(Dagplejer Hanne Jakobsen, Løgstør, som har
været gennem et Marte Meo forløb med sin dagplejegruppe)

Vi VIL Marte Meo - fordi:
• metoden repræsenterer det menneskesyn, vi har
• den, ligesom vi, baserer sig på Sterns
teorier
• det er en vejledningsmetode, som giver
mulighed for at arbejde systematisk og
målrettet med dagplejer/barn – for os er
det vigtigt at tage udgangspunkt i den
enkelte
• metoden tænker udvikling som trin for
trin – den sikrer, at vi som professionelle
matcher udviklingsniveau og mestring –
det stemmer helt overens med vores
anskuelser om nærmeste udviklingszone
Marte Meo metoden er udviklet af den hollandske socialpædagog Maria Aarts. Marte
Meo betyder ved egen kraft og refererer til,
at mennesket udvikler dets kompetencer
gennem anerkendende og udviklings- støttende samspil og kommunikation. Det er
en analysemetode, hvor videooptagelser
af dagligdagens samspil, gør det muligt at
få øje på barnets og den voksnes ressourcer og på det, de har brug for hjælp til at
udvikle. Terapeuten skaber forandring ved

at mobilisere dagplejerens egne ressourcer og dagplejer skaber forandring ved at
tage udgangspunkt i barnets ressourcer.
”Man kan ikke få mennesker til at vokse
ved at rykke dem i håret – de skal vandes
nedefra”
(Maria Aarts, grundlægger af Marte Meo)

”Jeg er imponeret over, hvad det har givet
mig at være med i et Marte Meo forløb –
det har gjort mit arbejde meget nemmere.
Jeg er f.eks. blevet bedre til at vente på
barnets initiativer og kan se, at det giver
barnet tro på sig selv, at det bliver fulgt der,
hvor det er i stedet for at blive over- eller
understimuleret.”

Hvad er Marte Meo?
Det er en metode, der via videoklip sætter
fokus på samspillet; her mellem dagplejer
og barn/børn. Marte Meo tager udgangspunkt i det, der lykkes.
Hvornår kan Marte Meo bruges?
F.eks. hvis:
• du som dagplejer ønsker at udvikle dig
og se nærmere på din praksis
• du har en svær start med et barn
• der er meget uro til måltiderne
• du har mange konflikter med et barn
• et barn har uhensigtsmæssig adfærd
over for andre
• påklædningssituationen er gået i
hårdknude
• du har et barn med særlige behov

(Dagplejer Karina Sørensen, Aars)

Marte Meo tager udgangspunkt i, hvad du
som voksen kan gøre for at forbedre samspillet.

”Det har været utroligt spændende og lærerigt at se klippene og få feedback på min
praksis. Jeg havde en dreng, der fyldte
meget, ofte blev hidsig og havde svært ved
at lege med de andre. Da jeg kom i gang
med forløbet og fandt ud af, hvor vigtigt det
var blandt andet at benævne drengens følelser, fik jeg en helt ny dreng, der pludselig
blev en værdifuld legekammerat for de andre børn.”

Når vi voksne ændrer vores tilgang til barnet, forandrer barnet som regel adfærd,
derved bliver såvel du som barnet vindere
og opnår et bedre samspil.

(Dagplejer Elisabeth Sehested, Farsø)

Marte Meo i Dagplejen
Dagplejepædagog Maibritt Porup, også
uddannet Marte Meo terapeut, tilbyder
Marte Meo forløb til den enkelte dagplejer.

Hvordan foregår det?
På første besøg filmer Maibritt en struktureret og en ustruktureret situation.
En struktureret situation kan være en pusle-, påklædnings- eller spisesituation. Det
kan også være, hvor du spiller et spil med
børnene.
Den ustrukturerede situation vil typisk
være, hvor du leger med børnene på gulvet.

Dernæst analyserer Maibritt klippene; hun
kigger på, hvad barnet kan, hvad barnet
har brug for, hvad du kan og, hvad du skal
gøre noget mere af og sammenholder det
med, hvad du har bedt om hjælp til og laver derudfra en liste med arbejdspunkter,
som I så arbejder igennem ved, at Maibritt
løbende giver tilbagemeldinger på hvert
enkelt arbejdspunkt.
Der går typisk 14 dage fra en tilbagemelding, hvor du får et arbejdspunkt til Maibritt filmer en ny sekvens, analyserer og
giver en ny tilbagemelding.
En proces tager typisk mellem 3 og 6 måneder.
Hvordan får du et Marte Meo forløb?
Du snakker med - og udfylder sammen
med din pædagog en ansøgning om et
Marte Meo forløb, hvor I kort beskriver:
• Hvad består udfordringen i?
• Hvad er svært?
• Hvad vi du gerne opnå?
• Hvad er forsøgt indtil nu?
Dernæst ringes du op af Maibritt og der
aftales, hvornår Maibritt kommer og filmer.
Der sendes tilladelser til at filme børnene,
som du får hvert forældrepar til at underskrive. Du tager en snak med de forældre,
der har det barn, du specielt ønsker at forbedre dit samspil med og forklarer, at det
er DIG, der bliver klædt på til at give deres barn de bedste udviklingsbetingelser i
dagplejen.
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Medarbejderens personlige
kompetencer
Netop fordi vi arbejder med mennesker, er vi selv vores eget vigtigste
redskab – det betyder, at vores personlige kompetencer er i spil hver
eneste dag, hver eneste time - hvert
eneste minut. Vi er bevidste om, at
forskellige situationer, relationer og
sammenhænge får noget forskelligt frem i og kræver noget forskelligt af os. Det kan være svært og lidt
ømtåleligt at tale om dette – men vi
VIL det, for det giver en enorm selvindsigt, som skaber forståelse for
os selv og hinanden – det opkvalificerer vores samspil, indsats og arbejdsglæde.
For at øge bevidstheden og få et
fælles sprog om vores personlige
kompetencer, er det altid på dagsordenen ved tilsyn og til medarbejderudviklingssamtaler. Desuden valgte
vi i 2012 at kontakte unisans, som
hjælper os med yderligere at italesætte og bevidstgøre os om vores
personlige kompetencer.
Det har betydet, at alle medarbejdere i dagplejen har fået udarbejdet en
fyldestgørende personprofil, hvor
blandt andet ens personlige stil,
kommunikation, styrker og svagheder beskrives. Den bygger på psykiateren Carl Gustav Jungs teori om,
at mennesker har forskellige præ-

ferencer, enten ved overvejende at
være introvert eller ekstrovert, og
måder at opfatte verden på defineret ved at være sansende, intuitiv,
tænkende eller følende.
Unisans materiale giver et overskueligt indblik i den introverte/ekstroverte præference kombineret med
måden at opfatte verden på via en
farveinddeling (se billedet).
Personprofilen og farverne gør det
pludselig lettere at forholde sig til og
italesætte, hvordan det kan være,
at vi handler og tænker, som vi gør
– og det bliver tydeligt, hvornår vi
laver et stræk i vores personlige
kompetencer for at optimere vores
indsats. Det er sådan, at vi også
”tanker” på forskellige tilkendegivelser/følelser, alt afhængig af, hvilken
farve vi overvejende er. Det kan
være, at vores drivkraft er tryghed,
accept, anerkendelse eller effektivitet. Det bruger vi bevidst i forhold til
at tanke os selv – og hinanden - op.
En tanket bil kører altså (bedre) end
en, der er tom.
Qua vores personprofiler er vi alle
blevet bedre til at forstå os selv, til
at forstå andre, til at tilpasse kommunikationen til den, vi står overfor
og til at udvikle strategier for et godt
samarbejde.
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Mindfulness
Du kan opleve det i et nys, under en løbetur, i en særligt udfordrende
problemløsning, i samtalen, på løjperne. Det er flow, det er dejligt, det
er ren nydelse. Du er ét med oplevelsen, der er ingen forstyrrelser,
der er stille, der er ikke noget ydre eller indre, ikke noget rigtigt eller
forkert.
Mindfulness er at være fuldt tilstede i netop dette øjeblik. At være
til stede med alle dine sanser vågne, i balance med kroppen, med
sindet fyldt af opmærksomhed på det, du laver lige netop nu, uden at
bedømme det.
Mindfulness er et meget bredt begreb, som kan anvendes både personligt og kollektivt, privat og professionelt. Det stammer fra buddhismen og yogaen, men er ved at vinde indpas i den vestlige psykologi.
Med vesterlandsk effektivitet har vi taget et komplekst og mystisk begreb til os og forsøger at gøre det praktisk anvendeligt i en moderne
verden.
Som udgangspunkt lever et barn i dagplejealderen i en konstant
tilstand af mindfulness. Lad os bevare, dyrke og styrke dette.
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Måltidet
En skabende proces

Farvesammensætningen i et måltid kan åbne børnenes øjne for lysten til at smage på noget nyt. Når
vi først er blevet opmærksomme på, at øjet evner
at danne komplementærfarver, vil det visuelle indtryk blive en kunstnerisk indgang til sammensætning af en menu. Smag, farve, duft og anretning
kan skabe grobund for nye oplevelser.
Børn er ofte selektive i deres tilgang til fødevarer.
Der kan være et barn, der ikke er i stand til at spise
noget, hvis duften af maden vækker væmmelse. Et
andet barn kan føle sig frastødt af en konsistens,
et tredje af en farve, et fjerde af smagen. Ligeledes
danner stemningen omkring måltidet en ramme for,
om børnene føler tryghed og tillid til at smage på
noget nyt, får lov til at være selektive, der hvor det
er nødvendigt for deres integritet.
At dagplejeren tør udfordre børnenes sanser med
nænsomhed og respekt, er en væsentlig faktor i
samspillet omkring måltidet.
Æstetikken i dagplejen er i stadig udvikling, fordi
den danner det daglige fundament for børnene. Vi
arbejder med at blive stadigt dygtigere til at være
bevidste om alle menneskets sanser og de påvirkninger, der indvirker på både børn og voksne, i en
dagligdag med arbejde, leg og læring.
Et påbegyndt arbejde med unisans har givet os
indblik i og nysgerrighed efter sansernes betydning
i forhold til hinanden, og i forhold til de omgivelser,
vi tilbyder os selv og andre. Farver, lys, lyd, smag,
lugt, berøring. Hvordan stimuleres vi selv, hvordan
giver vi det videre til dagplejerne, og hvordan gives det hermed videre til børnene og forældrene?
Overvejelser om kvalitet og bæredygtighed i alle livets områder bliver derfor en naturlig følge af dette
arbejde.

Basilikumpesto
1 bundt basilikum eller to potter
basilikum
1 lille fed hakket hvidløg
½ pakke parmesan eller
Grana Padano ost
½ - 1 dl god olivenolie
1 - 2 håndfulde pinjekerner
eller solsikkekerner, evt. ristede
Saft af ½ citron
Salt og hvid peber
Blend det hele sammen i en
foodprocessor.
Smages til med salt og peber.

Artiskokcreme
½ del mandler uden skal
½ del syltede artiskokker på glas.
Blend det hele sammen i en
foodprocessor.
Smages til med salt, peber og
lidt citronsaft.
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Måltidet

Nærværende måltidsoplevelser
I dagplejen er måltidet både selve maden og det at spise.
Men det er mere end det. Det må forstås som en kombination af råvarer sammensat til en bestemt ret og indtaget
i en given ramme. Disse tre ting kombineret skaber selve
måltidsoplevelsen, og denne oplevelse påvirker appetitten
og lysten til at fordybe sig i et måltid. Stemningen er alt afgørende for måltidets optagelighed.
Måltidssituationen består af:
•
•
•
•
•

Ernæringen
Råvarerne
Den kulinarisk kvalitet
Det medskabende samarbejde
Det fysiske miljø

Mad er ikke bare mad. Mad betyder at leve, og mad er til at
leve af.
Mad er indvævet i den menneskelige eksistens, i livets
gang som meningsfuldt fænomen og som grundvilkår for
at opretholde hvert enkelt liv. Mad er substans og symbol,
og den er et udtryk for natur og kultur, idet den både er en
biologisk nødvendighed og har sociokulturel betydning.
Maden symboliserer værdier og traditioner, og den rummer kulturelle, sociale og psykologiske dimensioner, som
rykker langt ud over det enkle formål at få spist nok til at
dække behovet for energi og næringsstoffer. Mad knytter
mennesker sammen. Også i alderen 0-3 år.
Dagplejen er en vigtig rollemodel omkring de nærværende
måltidsoplevelser.
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Måltidet
Mad til børn

Maden er en integreret del af vores hverdagsliv. Den tager sin plads, hvad enten
man er barn, voksen, syg eller rask. Et
måltid giver først og fremmest næring,
men det er også forbundet med sociale
begivenheder, som bringer mennesker
sammen, og som åbner muligheder for,
at den enkelte oplever at være knyttet til
andre.
Flere kostundersøgelser har vist, at hvis
børn får serveret det, de kan lide, spiser
de mere. Også det, at indgå i et fællesskab om måltidet kan gøre, at barnet bliver mere tryg ved den mad, der spises.
Grundstene til at fremme børns lyst
til at spise
Med udgangspunkt i nedenstående fire
grundsten er det muligt at designe et
madtilbud, der motiverer og fremmer
det enkelte barns lyst til at spise. Disse
grundsten er:

Medskabelse:

Genkendelighed:

Sanselighed:

”Små øjeblikke”:

Måltidet gøres aktivt ved at børnene
deltager i:
• tilberedning
• borddækning
• anretning
• spisning
• individuelt sammensatte måltider
• forskellige typer af mad

Mad der:
• dufter opleves positivt og fremmer
lysten til at spise
• anrettes og serveres i børnvenligt
service
• indtages i et miljø der afspejler
hjemmet, der repræsenterer det
normale, det genkendelige og
det trygge.

Genkendelighed skaber tryghed ved:
• udseende
• duft
• smag
• konsistens
• ”mors” mad

Skab glæde og forventning som
giver lyst til at spise ved:
• aktiviteter med mad
• temaaftener
• eftermiddagshygge
• fællesbagning
• at fejre højtider
• små overraskelser ved måltidet

Medskabelse

”Små øjeblikke”

Mad til børn

Genkendelighed

Sanselighed
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Måltidet
Næring

Hvad er næring?
Det bedste billede på, hvordan kroppens sundhed og næring hænger sammen, er at sammenligne kroppen med en bil. Hvis du kommer
det forkerte brændstof på din bil, kan den ikke
køre, hvilket er det samme med din krop – hvis
du kommer det forkerte i munden, fungerer din
krop ikke optimalt.
Kroppens såkaldte brændstof er næringsstoffer,
som er de stoffer, der giver næring og derved
tilfører energi til kroppen og hjælper den til at
fungere bedre. Vi får vores næringsstoffer fra
den mad, vi spiser. De næringsstoffer, der giver kroppen energi, er kulhydrat, protein og fedt,
og de stoffer, der hjælper kroppen til at fungere
bedre, er vitaminer og mineraler.
Næring og ernæring ikke er den samme ting,
men de har begge med sundhed at gøre.
Hvad er sundhed?
Nogle vil mene, at sundhed kan måles i antallet
af sygedage, men det er ikke helt retvisende.
Faktum er nemlig, at en sund livsstil kan være
med til at forebygge sygdomme. Sundhed er
derfor også et livsstilsbegreb. Ved at spise varieret sikres også, at hjerne og krop får de næringsstoffer, der gør, at det hele menneske fungerer godt i hverdagen.
Det er dog vigtigt at huske, at sundhed ikke kun
er et spørgsmål om kost og næring, men også
skal kombineres med, at nogle af de næringsstoffer, som kommer i kroppen forbrændes, ved
hjælp af bevægelse og aktivitet.
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Måltidet
Kræsenhed

Som altædende art er vi skabt til at
spise os mætte i mad fra både dyreog planteriget. Det er smart, at vi er
altædende, for ellers ville det være
svært at skaffe næring nok i perioder
og områder med knappe ressourcer.
Men hvorfor er vi så samtidig en kræsen art?
Mange forbinder kræsenhed med noget negativt, og i forbindelse med børn
betragtes det ofte som udtryk for stædighed, magtkamp og modvilje. Men
kræsenhed handler i virkeligheden
om valg. På latin hedder kræsenhed
’fastidium’, som betyder ’kritisk sans’.
Så også hos de gamle romere har de
kendt fænomenet. På dansk er ordet
afledt af det olddanske ord ’kræs’, hvis
grundbetydning i dag er ’noget lækkert’. En kræsen person er altså en,
der udsøger sig det lækre. På mange
andre sprog har kræsenhed også at
gøre med at ’udvælge’ og ’være kritisk’.
At vi som art er udstyret med en kritisk
sans er også med til at sikre vores overlevelse. Vi er som mennesker født med
en forkærlighed for fed og sød mad. Vores forkærlighed går mest på produkter,
der mætter og giver energi, dvs. mad
med fedt, sukker, stivelse og protein,
mens kræsenhed mest går på det bitre,
sure og stærke mad. Giftige og fordærvede ting er meget ofte bitre, sure eller stærke, så kræsenhed beskytter os
altså mod at blive syge eller dø.

Børns skepsis ved nyt og ukendt
mad
Vi ved fra dyreverdenen, at morens
føde påvirker afkommets spisevaner
under fravænningen fra mælk. Tilsyneladende er det samme gældende for
os mennesker: Børn lærer af morens
madvaner og efterligner forældres, søskendes og andre børns spiseadfærd.
Meget tyder på, at børn er åbne over
for nye smage, så længe de får maden
fra deres forældre. Når de bliver gamle
nok til at finde mad selv, bliver de mere
tilbageholdende overfor fremmed mad
eller mad med anderledes smag end
den, de er vant til. De bliver med andre ord mere kræsne og vil helst have
mad, de kender.
Ved at involvere barnet i madlavningen
og italesætte dets behov og præferencer, kan man nå langt i forhold til at
opnå spiselyst og gode spisevaner.

N

Naturdagplejere
I dagplejen uddannes kontinuerligt naturdagplejere. Det står vores naturpædagog for, i
samarbejde med naturvejleder Karin Winther.
De dagplejere, der ønsker at blive naturdagplejere skriver en ansøgning og sender den til
naturpædagogen. Her skal være overvejelser
over, hvordan de vil bruge naturen sammen
med børnene, samt tanker om egen udvikling.
”At blive naturdagplejer, vil for mig betyde, at
kunne arbejde mere målrettet og tilegne mig
større kompetencer. Det vil give mig en øget
arbejdsglæde.”
(Dagplejer Vita Thomsen, Vester Hornum)

Alle dagplejere i Vesthimmerlands Kommune
har fokus på naturen og er dagligt ude med
børnene. Som naturdagplejer skærpes opmærksomheden på at italesætte naturens
undere og oplevelser med naturen, at undres
sammen med børnene samt at føle, mærke,
sanse og være. At følge og få sat ord på æbletræets cyklus med blomstring, frugter, nedfald/
plukning og forarbejdning af æbler til æblegrød, giver barnet god forståelse for årets gang.

Hver uge er der udflugt til f.eks. den nærmeste
grøftekant eller lille samling af træer, der af børnene ret hurtigt bliver omtalt som ”vores skov”.

gennemført. Desuden dokumenteres praksis
via billeder, tekst, fund af naturmaterialer og
udstillinger.

”Vi har en lille høj i nærheden, hvor der er rævegrave. Den besøger vi ofte, kigger på hullerne og fantaserer om rævens liv og færden.
Vi har en bog med om skovens dyr og bliver
heraf klogere på, hvad ræven er for et dyr,
hvad den spiser osv.”

Fordelen ved at være naturdagplejer er, at
jeg:
• er blevet bedre til at planlægge
aktiviteter i og med naturen
• opsøger mere information end
tidligere
• er blevet mere bevidst om at styrke
sanserne og sætte ord på
• får mere anerkendelse og større
interesse fra forældrene
• udfordres til at holde mig i gang

(Dagplejer Rita Christensen, Hornum)

”Børnene bliver mere dus med naturen; vi
går ind mellem træerne, kan dufte mosset og
mærke det med fødderne. De små løfter jeg
med, så de også får oplevelsen af duften og
mulighed for at mærke på mosset.”
(Dagplejer Rita Christensen, Hornum)

Der sættes fokus på processen fra jord til bord
og hvert år udarbejdes der en plan for, hvad
naturdagplejeren vil med børnene, og evalueres konkret på et af de projekter, der er blevet

(Dagplejer Tina Berge, Aars)

Efter at have været på kursus og have udarbejdet årsplan og evaluering, certificeres nye naturdagplejere ved en lille højtidelighed i Jenle Plantage, hvor borgmesteren overrækker ”Grønne
Spirers” fine bordflag og Karin Winther overrækker certifikatet.
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Organisationen
Værdier og målsætninger

Mål
• Det er dagplejens mål at skabe en overskuelig og genkendelig hverdag for barnet
i et trygt og hjemligt miljø, samt at opnå et
samarbejde med forældrene, som bygger
på gensidig tillid.
• Vi vil tilbyde børnene en hverdag, der tager
udgangspunkt i det enkelte barns behov og
udvikling. Hvor børnene kan bruge deres
fantasi, være kreative og afprøve kræfter
efter deres egen formåen.

• Vil vil bestræbe os på at skabe et miljø for
alle medarbejdere, der på en og samme tid
virker trygt og inspirerende, så der bliver
lyst, mod og rum til kontinuerlig udvikling
og opkvallificering.
Værdier
Vores udgangspunkt er at alle mennesker er
unikke. Dagplejens værdiord er: rummelighed, tryghed, tillid og respekt.
• At være rummelige betyder at være åbne,
imødekommende og positive.
• At skabe tryghed betyder at vi er til at stole
på, og at der skabes rum for læring, trivsel
og udvikling.

en

Mission
Kvalliteten i dagplejen synliggøres gennem
pædagogiske læreplaner, som forældrebestyrelse, dagplejere og pædagoger i fællesskab udarbejder. Derudover kan den enkelte
dagplejer synliggøres via en informationsfolder, hvor dagplejeren præsenterer sig selv
og fortæller hvad der vægtes i det enkelte
dagplejehjem.

• En hverdag, hvor der gennem samarbejde,
fleksisbilitet, medbestemmelse og ansvar,
skabes et grundlag for fortsat udvikling for
børn og voksne.

Dagplejebog

Vision
Vi vil være en dagpleje i konstant udvikling,
hvor faglig ansvarlighed er i højsædet. Vi kan
tilbyde et miljø med dialog og empati, hvor
der er glæde og plads til alle.

Dagplejebog
en
for
m e d a r b ej d e
re
i Dagplejen
i Vesthimme
rlands
Kommune

• At udvise tillid betyder at være åbne, ærlige
og anerkendende.
• At respektere andre betyder at blive mødt i
et ligeværdigt samarbejde.

Dagplejebogen giver et indblik i dagplejernes/organisationens hverdag.
Er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
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Organisationen
Stolthed og arbejdsglæde

Faglig stolthed
Vi skal udnytte den samlede viden
optimalt, for gennem læring og bevidsthed kan medarbejderne hjælpes
til at komme på et højere niveau. I det
moderne informationssamfund er viden magt, og er derfor læring for livet
- hele livet.

Dagplejefunktionen har ændret sig
drastisk over de seneste årtier.
De menneskelige værdier har været
gennem stærk overvågenhed i vores
samfund, og en dansk statsborger
kræver noget ganske andet i dag af
dagplejere, end det var tilfældet for
blot få årtier siden.

• Tillæring af nye muligheder, nye tiders
erkendelser og redskaber samt skabelse af andre tilgange.

Det betyder, at læring bliver vigtigt,
både tillæring, aflæring og udlæring:

På samme måde som med det fysiske
rum, skal der i det menneskelige og faglige organisatoriske rum ikke nødvendigvis så meget til.

• Aflæring af vaner, rutiner, ”plejer” og
ikke nutidige procedurer og tilgange til
funktioner. Lære af gjorte erfaringer.

Faglig
stolthed

Kommunens afdelinger har hver sit
ansvar for forsvarlig uddannelses- og
efteruddannelsespolitik.
Her vil vi gerne slå et slag for TVÆRFAGLIGHEDENS stolthed.

I socialsektoren er service et nøgleord
og videre igen er service et fundamentalt begreb for det at gøre en forskel i
dagligdagen for et andet menneske. At
vælge et arbejdsliv i socialsektoren er at
gøre et bevidst tilvalg om at ville gøre en
forskel.

• Udlæring af erfaringer og viden. Dele
det med andre. Dvs. at være en bevidst
rollemodel.

Personlig stolthed
Organisatorisk/
afdelings
stolthed

Kravene og forventningerne er højere fra borgerens, organisationens og
samfundets side.

Personlig
stolthed

Medarbejderens indsigt i egen præference og perception vil skabe øget
personlig stolthed og øget optimal effektivitet i dagligdagen.Denne indsigt
kan anvendes til personens egen udvikling, til organisationens management og ikke mindst i samspillet med
børnene og familierne.
Under "P - persontyper og præferencer"
beskrives den medicinske forsknings

bevægelse fra det fysiske til det psykiske ved hjælp af C.G. Jung.
Jung mente, at mennesker har forskellige psykologiske præferencer,
hvilket får dem til at opfatte forskellige situationer forskelligt. Det vil sige
deres perception vil afgøre deres oplevelse af situationen. Han talte om
6 præferencer, som han brugte til at
forstå jeg’et bedre.

Organisatorisk/ (afdelings-) stolthed
En organisation (en afdeling) kan ikke lære talent. Det er noget en medarbejder enten har - eller ikke har. Derfor skal den
enkelte gøre det, personen har talent for, og erkende, at det
er talent frem for slid, der skal til. Vi skal ikke ”work hardere”,
vi skal ”work smartere”. Vi skal gøre det, vi er gode til. Personligt og tværfagligt.

Det betyder, at organisationen må se på, hvad medarbejderne
har talent for og udnytte dette optimalt. Vi kan selvfølgelig ikke
alle sammen være arbejdslivets svar på Ronaldinho og tryllebinde vores kollegaer med uanstrengte artisterier. Men vi kan
lære at blive gode – og vi kan opbygge en stolthed, der resulterer i, at den enkelte er med til at gøre en forskel i dagligdagen

- både for teamet og for børnene og familierne.
I processen med teamdevelopment og -management er perceptionen og perspektivet for udvikling afgørende for den endelige sum af organisationens (afdelingens) performance.
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Organisationen

Udvikling af medarbejdere - fagligt, personligt og socialt
At arbejde med organisationsudvikling i DAGPLEJEN i Vesthimmerlands
kommune er også et led i en samfunds-innovativ-udviklingsproces. Hele
arbejdslivet i dagplejen gennemlever mange forandringer over disse årtier. Det kan vel nærmest defineres som et paradigmeskift – og den nærmeste fremtid vil tilsvarende byde på flere forandringer og nye aspekter.
Det kræver bevidsthed, handlinger og forvandlinger. Den skabende pædagogik er benævnelsen for den samlede indsats og har resulteret i at
Dagplejen Vesthimmerland kan kalde sig den ”Den skabende dagpleje”.
For at gøre organisationen stærkere er tilvalgt 3 udviklingsprocesser for
de 3 niveauer i organisationen:

Beslutte

Reflektere
Organisationens
indlæringscyklus

Tegning

Dagplejer
teamudvikling
MORE

Ledelsesteamudvikling
PLUS

• Potentiale
• Identitet (faglig, 		
		 personlig og social)
• Følgeskab
• Teameffektivitet

• Medarbejderskab
• Organisations		 udvikling
• Refleksion
• Effektivitet

• Personlighed
• Lederskab
• Udvikling
• Sammenhængs-		
		 kraft

Den organisatoriske læreproces omfatter elementer fra individuel læring, uformel kollektiv
læring og formel organisatorisk læring. Den
individuelle læring kan præsenteres på mange
måder. Her har vi valgt at tage udgangspunkt i
en model, der opfatter den individuelle læreproces som en cyklus (Van Hauen, Strandgaard og
Kastberg, 1995).

Erfare

Handle

Pædagog- og TP
teamuddannelse
PIFT

Tænke

Denne cyklus består af følgende
elementer:
• Erfare
• Reflektere
• Tænke
• Beslutte
• Handle
Der er indbygget feedbackprocesser i modellen. Umiddelbart fremgår det, at handlinger kan
efterfølges af erfaringsopsamling og at erfaringer kan efterfølges af reflektion over erfaringer
i forhold til bestemte handlinger.

Tilsvarende feedbackprocesser findes i
overgangen mellem faserne:
• Tænke
• Beslutte
• Handle
I forbindelse med eksterne og interne påvirkninger og forandringer er det vigtigt, at få afklaret om forudsætninger for en rimelig reaktion er
til stede. Det er nødvendigt, at få afklaret om
organisationens læring og udvikling er bestemt
af de traditionelle tolkninger eller af organisationens gældende funktionsmåde og problemer.
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Dagplejen som rollemodel; hele tiden i fokus
I Dagplejen Vesthimmerland har vi konstant fokus på det rollemodelsansvar,
som vi har i dagligdagen.
Målet er at:
• optimere kommunikationen, relationerne og øge produktiviteten
• sætte det enkelte team og den
enkelte medarbejder i stand til at nå
kollektive målsætninger
• konfrontere problemer, inspirere til
succes og skabe menneskeligt overskud i pressede situationer.
Der er mange metoder og værktøjer, vi
kunne have brugt til denne proces.
Vi har senest valgt at fokusere på:
Forstå dig selv og dine omgivelser

På en go
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Beherske
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Stabil

Denne profil kan hjælpe den enkelte
med at:
• forstå sig selv og sine reaktioner
• udvikle sine samarbejdsevner
• forbedre sine kommunikative
kompetencer
• skabe bedre personlige og professionelle relationer

På en då

SkovGrø

Som organisation har vi dermed opnået at kunne:
• måle teamets styrker og udfordringer
• etablere et rum for åben og ærlig
dialog internt i teamet
• overvinde eventuelle forhindringer,
der holder teamet tilbage
• udvikle handlingsplaner for fortsat og
fremadrettet teamudvikling
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Konceptmageri som brobygning i organisationen
I Vesthimmerlands Dagpleje er pædagoger og TR/AMR udannet KONCEPTmagere.
KONCEPTmagerne er trænede nøglemedarbejdere, som bygger bro fra den
administrative til den udførende del af organisationen.
KONCEPTmagerens mestringsmål er
at kunne:
• kende, og kunne håndtere sig selv, og
sit professionelle arbejdsliv, med udgangspunkt i egne præferencer, kompetencer og styrker.

• skabe gode samarbejdsrelationer både
horisontalt og vertikalt.
• udnytte sit innovationstalent gennem
brugen af humor, skabelse af nye
tankemønstre, og formuleringen af
paradigmeskiftende spørgsmål.
Som KONCEPTmagere er teamet
uddannet til:
• skabe kreative og konkrete løsninger
på komplekse udfordringer.
• anvende konkrete metoder til konceptudvikling og innovation.

• veksle mellem lederskab, medarbejderskab og følgeskab, og dermed tage
ejerskab på sit professionelle virke.

• bruge og udvikle egne og kollegers
største styrker og stærkeste kompetencer i det daglige samarbejde

• forstå samspillet mellem de 3 kompleksitetsniveauer og kunne agere
hensigtsmæssigt i forhold dertil.

• løfte ejerskabet på det professionelle
virke ved at udøve situationsbestemt
lederskab, følgeskab og medarbejderskab i forhold til den sammenhæng
konceptmageren indgår i.

• deltage kvalificeret i, og være en ”driver” for konceptudviklings-processer
på medarbejderniveau.
• anvende konceptudviklings- og designværktøjer selvstændigt i projektarbejde og opgaveløsninger.
• skabe konceptuelle løsninger på ideer
og udfordringer i samarbejde med andre.

Koncept
- stammer fra latinske conceptus, som betyder
”tanke” eller ”begreb”.
Mager
- stammer fra magier (tysk), magus (latin) og magos (latin) som betyder ”troldmand”. En mager er
en håndværker, der sætter sine kompetencer i spil.

Uddannelsen KONCEPTmager ®
er etableret i samarbejde med
unisans A/S
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Uddannelse af dagplejere: Empowerment dagplejer!
Action learning danner rammen for den løbende undervisning og implementering, der
foregår i uddannelsen af dagplejerne i Vesthimmerlands Kommune. Action Learning tager bl.a. afsæt i David A. Kolbs teori om at
læring finder sted når processen gennemgår
en fire trins cyklus:
Oplevelse → refleksion/observation → abstrakt konceptualisering → aktiv eksperimentering.
Forandrende læring forekommer, når dagplejeren kommer hele vejen rundt gennem
cirklen.
Uddannelse EMPOWERMENT DAGPLEJER er udviklet ud fra læringsmetoder, der
aktivt engagerer dagplejerne til at anvende
teori, viden og begreber – i konkrete oplevelser og i refleksion.
Action Learning – filosofi, teori og
metode
Action Learning er en læringsproces, hvor
dagplejeren undersøger egne handlinger og
erfaringer for at forbedre sine præstationer.
Dette gøres i samarbejde med andre dagplejere, i mindre grupper og i dagligdagen.

Ud fra tesen, at vi lærer mest og bedst ved at
arbejde med aktuelle problemer i situationer,
hvor man modtager en hurtig og klar feedback på beslutninger – helst i samarbejde
med andre, der er i en lignende situation.
En utraditionel metode
Action Learning komplementer de mere traditionelle læringsmetoder, som fokuserer på
demonstration af viden og færdigheder. Metoden har i højere grad fokus på at generere
ny viden gennem konkrete handlinger, som
fører til nye og forbedrede kompetencer og
præstationer. Action Learning flytter dermed
fokus fra underviseren over på deltageren.
Optimering af uformelle
læringsprocesser
Action Learning har fokus på den uformelle
læring, og hvordan den kan styrkes på en
bevidst måde ved at lade læringen foregå i
en fælles, genkendelig og struktureret ramme. Det gør den enkelte i stand til at udvikle
sig i den retning og med den hastighed, som
er optimalt for ham/hende. Uformel læring er
personlig, da det er individet, der tager ansvar for egen udvikling og læring.

Oplevelse

Aktiv
eksperimentering/
implementering

Learning Cycle
(Kolbe, D)
Reflesion/
observation

Abstrakt/
konceptualisering
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Empowerment dagplejer

Pædagogisk takt

Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den
enkelte dagplejer en faglig uddannelse.
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Pædagogisk takt (3 timer aftenforedrag)
Dokumentation (3 timer aftenseminar)
Pædagogiske læreplaner (3 timer dagkursus)
Organisation (3 timer aftenforedrag)
Den skabende pædagogik (5 timer dagkursus)
Kultur (3 timer aftenforedrag)
Tidlig fødte og sensitive børn (3 timer aftenforedrag)
Hjernen (3 timer aftenforedrag)
Børns udvikling 0 – 2 år (8 timer dagkursus)
Værdibaserede (3 timer aftenseminar)
Babytegn (3 timer aftenseminar)
Empowerment (3 timer aftenkursus)
Bevægelse (8 timer dagkursus)
Selvledelse (3 timer aftenseminar)
Natur (3 timer aftenkursus)
Marte Meo (8 timer dagkursus)
Kommunikation og samarbejde (8 timer dagkursus)
Inklusion (3 timer aftenkursus)
ICDP (8 timer dagkursus)
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Uddannelsens faglige moduler og forløbets varighed
for dagplejerne i Vesthimmerlands Kommune 2014 –
2016 fremgår af følgende:

Hjernen

Pe

Action learning vil blive en stor del af hele uddannelsesforløbet, da vi ønsker en kontinuerlig udvikling som strækker
sig over 3 år med afveksling mellem teori og praksis. Målet
er, at alle modulerne skal blive en naturlig del af den enkelte dagplejers pædagogiske hverdag og en implementering
kræver systematik og action learning.

Kommunikation
og samarbejde

Natur

Kultur

Social kompetence

Børns udvikling
0-2 år

Inklusion

Værdibaseret
tilgang

Empowerment

ICDP
Babytegn

Tidligt fødte og
sensitive børn

S
P

Persontyper og præferencer
De 4 temperamenter
En læge fra det gamle Grækenland ved navn Hippokrates opdelte i sin medicinske forskning mennesker i 4
grupper, hvor hver af de grupper havde forskellige temperamenter:
• Melankolikere, som sætter pris på et velordnet
liv og har tendens til humørsvingninger.
• Flegmatikere, som er reflekterende og betænksomme.
• Sangvinikere, som er udadvendte, optimistiske
og sætter pris på sjov.
• Kolerikere, der fremstår som naturlige ledere og
som ofte opfattes som hårdhudede.
Perception og præference
Den medicinske forskning har siden bevæget sig videre
fra det fysiske til det psykiske ved hjælp af C.G. Jung.
Jung mente, at mennesker har forskellige psykologiske præferencer, hvilket får dem til at opfatte forskellige
situationer forskelligt. Det vil sige deres perception vil
afgøre deres oplevelse af situationen. Han talte om 3
præferencer, som han brugte til at forstå jeg’et bedre.

Præferencerne var:
1. Introversion præference er den stille, forsigtige,
eftertænksomme og med indadrettet fokus.
Ekstraversion præference er den talende, modige,
åbenhjertelige og med udadrettet fokus.
2. Tænkende præference er formel, korrekt, karakterfast og konkurrerende.
Følende præference er uformel, harmonisk,
omsorgsfuld og medgørlig.
3. Sansende præference (sanseindtryk) er specifik,
praktisk, præcis og nutidsorienteret.
Intuitiv præference er global, begrebsorienteret,
generaliserende og fremtidsorienteret.
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Pædagogiske læreplaner
Det er politisk besluttet, at alle dagtilbud under serviceloven skal udarbejde pædagogiske læreplaner. I dagplejen
hilser vi dette hjerteligt velkommen, da det giver en naturlig bevidstgørelse og synliggørelse af den pædagogiske og
faglige kvalitet, der kendetegner den kommunale dagpleje i
Vesthimmerlands Kommune.
De pædagogiske læreplaner dækker over seks
udviklingsområder:
• Barnets alsidige personlige udvikling
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Natur og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier
For os er det vigtigt at slå fast, at læring i dagplejen sker
gennem samvær med en nærværende voksen i et stimulerende miljø.
Vi lægger stor vægt på, at børnene selv er medspillere i læringen; det er børnenes initiativer og udviklingsområder, der
er udgangspunktet og den voksne, der hjælper med refleksioner, muligheder, veje og svar.
Vores mål er, at barnet udvikler sig og får en god begyndelse
på sin alsidige dannelsesrejse, så det på sigt bliver i stand til
at skabe og tage ansvar for sit eget liv.

p

Pædagogiske læreplaner
SMITTE-modellen

Dokumentation og
evaluering
Bevidstgørelsen og synliggørelsen af
den pædagogiske praksis hos den enkelte dagplejer opnås via dokumentation og evaluering.
Når dagplejepædagogen er på tilsyn
hos dagplejer eller i legestuen, sættes der ord på, hvilke mål og tegn, der
er med forskellige aktiviteter, lege og
tiltag. Samtidig evalueres der på, om
det givne mål er nået og hvilke læreplanstemaer, der er i spil. Dette giver
en dybere mening og stor motivation
hos dagplejerne.
Dokumentation og evaluering gør det
muligt at iagttage og reflektere over
egen praksis og faglighed og er dermed et vigtigt element for kvaliteten i
den kommunale dagpleje.

Sammenhæng:
		
Tiltag:
		
Mål:
		
		
Tegn:
		
		
Evaluering:
		
		

Her beskrives udfordringen og, hvad der har
motiveret til aktiviteten.
Beskrivelse af, hvilke metoder og aktiviteter, 		
der iværksættes for at nå de beskrevne mål.
Gør det muligt at vurdere og overveje, om den 		
tilrettelagte praksis fører til den ønskede læring 		
blandt børnene.
Er de synlige udtryk for læring, der skal kunne 		
ses, høres og mærkes som resultat af den 			
planlagte pædagogiske praksis.
Er en systematisk vurdering af, om de anvendte
metoder og aktiviteter har bidraget til at indfri de
opstillede mål.

		

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning

rd.
Lindegaa lgaard, Dafolo A/S
og Gyda
E
Filtenborg . Illustration: Niels
: Dorthe
n
Kilde: Idé sanne Hermanse
Tekst: Su

Kontinuerligt udfyldes der skemaer,
ofte suppleret med billeder fra processen, som dokumentation til blandt
andet forældre. Vores skema bygger
på de fem elementer i SMTTE-modellen.

SMTTE-modellen er en dynamisk model, hvor man har mulighed for
frit og i vilkårlig rækkefølge at bevæge sig mellem modellens forskellige elementer for at få reflekteret ”hele vejen rundt”.
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Pædagogiske læreplaner
Barnets alsidige personlige udvikling
Alle børn er unikke. Børn leger for at lege - og opnår
samtidig værdifuld læring. Gennem leg, fordybelse og
eksperimenter udvikler de deres fantasi og tænkning
og får mulighed for at skabe og bearbejde egne oplevelser. Ved at blive benævnt, får børnene mulighed for
at mærke sig selv og lære sig selv at kende.

Det gør vi ved at:
• lytte til og benævne barnet
• tage udgangspunkt i barnet
• være nærværende og turde være med barnet i dets
følelser
Hvordan? Ved at:
• fordele tur til hver enkelt
• give barnet gode ansigter, toner og øjenkontakt
• vente, se og følge barnets initiativer
Tegn? Ved at barnet:
• tør udtrykke egne behov og ønsker
• viser stolthed ved succesoplevelser
• hviler i sig selv og udtrykker følelser
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Det betyder at:
• barnet bliver set og værdsat
• barnet møder anerkendende voksne, der viser for		
ståelse for barnets måde at udtrykke sig på
• barnet får benævnt sine handlinger og følelser, så 		
det kan mærke sig selv og håndtere egne følelser
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Pædagogiske læreplaner
Sociale kompetencer

I samspil med andre børn og voksne udvikler børn
sociale kompetencer. Gennem sociale fællesskaber
og dialog erfarer børn, hvordan de kan løse konflikter
og lærer demokratiske processer. Ved at få løftet den
sociale opmærksomhed, lærer børnene at håndtere
forskelligheder og uenigheder.

Det gør vi ved at:
• tilbyde fælles aktiviteter
• løfte den sociale opmærksomhed børnene 		
imellem
• bekræfte børnene og guide dem i samspillet
Hvordan? Ved at:
• støtte barnet i at danne venskaber
• hjælpe barnet med at give og modtage
• guide barnet i relationen/samværet i grupper
Tegn? Ved at barnet:
• viser glæde i samværet
• er aktivt sammen med andre
• venter på og respekterer andre
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Det betyder at:
• kunne dele ting med andre
• vente på hinanden og tage hensyn til hinanden
• kunne sige til og fra i fællesskabet
• acceptere egne og andres valg
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Pædagogiske læreplaner
Sprog

Børn udtrykker sig såvel verbalt, med ord og lyde, som
nonverbalt; med tegn, kropssprog og mimik. Børns
sproglige udvikling styrkes gennem dialog og gentagelser. Børn bruger sproget til at udtrykke følelser, tanker
og behov i samspillet med andre.

Det gør vi ved at:
• skabe dig-og-mig-dialog, både i rytme, lyde og ord
• høre musik, synge, læse, samt sige rim og remser
• den voksne sætter ord på alt og hjælper barnet 		
med at sætte ord på
Hvordan? Ved:
• gentagelse af barnets ord og lyde
• aktiv voksendeltagelse
• at benævne barnets handlinger
Tegn? Ved at barnet:
• siger ord og lyde
• viser glæde ved at bruge sproget i dialog, sang og
leg
• udvikler et varieret ordforråd
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Det betyder at:
• barnet gennem hverdagsaktiviteter stimuleres 		
sprogligt
• barnet præsenteres for forskellige udtryksformer
• barnet lærer at sætte ord på tanker, følelser og
ting omkring sig
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Pædagogiske læreplaner
Krop og bevægelse

Motorisk udvikling er fundamentet for børns læring: motoriske færdigheder fremmer børns selvtillid, koncentrationsevne, samt fysiske og psykiske velbefindende.
Børn lærer at erobre verden ved at udfordre alle deres
sanser og opnår derigennem kropsbevidsthed, samt lyst
til og mod på at bevæge sig.

Det gør vi ved at:
• indrette udfordrende inde– og uderum, der motiverer
til fysisk udfoldelse
• igangsætte sansemotoriske oplevelser og fysiske 		
aktiviteter
• understøtte barnet i succesoplevelser
Hvordan? Ved at:
• give plads, rum og tid samt lade barnet kravle op og
ned
• bevæge sig i alle niveauer med barnet: over, under,
gennem, omkring samt ligge på maven, trille, krybe
og kravle
• anerkende og benævne barnets initiativer
Tegn:
• glade og aktive børn, der gerne vil selv
• børn med god balance og veludviklet rum-retningssans
• børn med mod på at udfordre sig selv
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Det betyder at:
• barnet tilbydes et motorisk stimulerende miljø
• barnet dagligt motiveres til at bruge alle sanser
• barnet udfordres på krop og bevægelse
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Pædagogiske læreplaner
Natur og naturfænomener

Naturen er en enestående legeplads, der på mangfoldig vis udfordrer og udvikler børns krop og sanser.
Børn, der bevæger sig i naturen opnår god koncentrationsevne, god motorik, er sjældent syge og har en nuanceret leg, hvor fantasien får frit spillerum. Udeliv styrker børns nysgerrighed for naturen og dens undere.

Det gør vi ved at:
• være i naturen hver dag og lære barnet at værne
om den
• løfte barnets opmærksomhed på naturens
forunderligheder året rundt
• se, røre, smage og dufte, mens vi løber, triller,
snurrer og taler om det, der er omkring os
Hvordan? Ved at:
• være rollemodel
• undres og undersøge sammen med barnet
• bekræfte og følge barnets initiativer i naturen
Tegn:
• børn, der udviser respekt for naturen
• nysgerrige og undersøgende børn
• modige børn med god motorik og fantasi

Kilde: Idé:
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Det betyder at barnet:
• lærer at færdes i naturen
• lærer naturen og dens forunderlige verden at kende
• kan udforske sine sanser og kreativitet i naturen
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Pædagogiske læreplaner
Kulturelle udtryksformer og værdier
Ved at være i et skabende miljø udvikler børn deres
kreativitet og fantasi. Forskellige oplevelser af kultur
styrker børns forståelse, interesse og glæde for kulturen. Alt i alt skaber dette en stor rummelighed hos det
enkelte barn for sig selv og andre.
Det betyder at barnet:
• præsenteres for forskellige udtryksformer
• oplever en alsidighed af værdier og kultur
• hjælpes til at se mangfoldigheder

Hvordan? Ved at:
• følge børnenes initiativer til ”rollespil”, musik og 		
kreative udfoldelser med f.eks. mudder, ler og
vandfarve
• sætte ord og handling på årets gang og traditioner
• italesætte og udvise respekt for forskelligheder
Tegn:
• kreative børn, der mestrer forskellige udtryksformer
• børn, der genkender og udtrykker forventning til
traditioner
• barnets nysgerrighed på forskelligheder

Kilde: Idé:
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A/S

Det gør vi ved at:
• lade barnet udfolde sig dramatisk, musisk og kreativt
• følge traditioner som påske, jul m.m.
• vi selv udviser rummelighed og forståelse
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Refleksion
…betyder at tænke over og overveje. For os i dagplejen er
det et nøglebegreb i forhold til læring og forandring. Det,
at vi reflekterer over vores praksis; forholder os til vores
måde at agere, handle, tale og tænke på, er vores måde
at sikre, at opgaven bliver løst professionelt.
Vi bruger refleksionen både som forberedelse og evaluering.
1. Konkret erfaring
Hvordan oplevede jeg situationen

5. Ny forståelse
Hvis det sker igen - hvad vil jeg så gøre?

4. Konklusion
Hvad kunne jeg ellers have gjort?

2. Aktiv refleksion
Hvad gjorde jeg og hvorfor?

3. Analyse
Hvilke konsekvenser fik
mine handlinger - og hvorfor?

Det er fantastisk at kigge på sin egen praksis, at komme
omkring den ved at overveje og forberede sig på, hvordan vi vil agere samt, hvad vi vil sige i en bestemt sammenhæng og ligeledes evaluere på det, der allerede er
sket i praksis: hjælpe os selv ved at mærke efter, hvad
situationen gjorde ved os, tænke over, hvad vi selv gjorde,
der fik situationen til at udvikle sig, som den gjorde, hvilke
konsekvenser det fik – også rent menneskeligt – for os
selv, vores kollega, dagplejeren, forælderen eller barnet –
og finde ideer til, hvad vi ellers kunne have gjort, så vi er
forberedt, til vi står i en lignende situation.
Refleksion er, for os i dagplejen, et af vores vigtigste
værktøjer, enten selv-refleksion, som herover beskrevet
eller refleksion sammen med andre, se ”dialogværktøjer –
kollegial sparring, reflekterende teams og coaching”. Det
løfter det faglige niveau, optimerer vores tilgang, udvikler
os og får os til at agere professionelt.
Når du har dagplejepædagogen på besøg, er der mulighed for sparring og refleksion.

Kilde: Frit efter Moxnes i Fagermoen, May Solveig. Sykepleien i teori
og praksis - et fagdidaktisk perspektiv, Universitetsforlaget Oslo, 1993.

Vi vil sammenligne det at reflektere med at være en håndværker, der smører og plejer sit værktøj for at forfine og
kvalificere dets egenskaber. Sådan er det med os, der er
vores eget værktøj i arbejdet – refleksionen smører og
forfiner os, så vi opkvalificeres og optimerer vores indsats.

Hvordan oplever du det?
• Der er altid tid til at lytte, I signalerer ro og lydhørhed.
I ser det enkelte barn og hjælper med at vende problemstillinger.
• Godt at få sat ord på det, jeg gør.
• Dejligt, at handlinger og tiltag med børnene bliver set og
bemærket – at I kommenterer det – det giver et løft i refleksionen og motivationen øges. Det giver følelsen af, at
det er vigtigt, det jeg gør – det giver skub, mod og mening
med arbejdet.

Altid positivt
• Bliver altid mødt med åbent sind – dagplejepædagogen ser alle børnene og mig.
• Jeg får konstruktiv feedback og en italesættelse af det,
jeg gør og siger – det giver en øget bevidsthed om min
praksis.
• Får hjælp til hver enkelt barn.
• Der er altid TID; jeg får den tid, jeg har brug for, også
til det, der fylder mere personligt, men som har relevans for
mit overskud i arbejdet.
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

Meget positivt – hun engagerer sig i det, jeg går
og gør
• Hun er god at snakke med, vi får en god dialog – også om
ungerne.
• Hun kommer med ideer til, hvordan jeg kan arbejde med et
bestemt barn.
• Hun fortæller, hvordan jeg kan sige noget svært til forældrene: jeg kan huske engang, jeg ringede til hende, fordi
jeg havde et barn, der skrantede noget.
• Hun anbefalede mig at sløjfe "Jeg synes at i skal..." og i
stedet sige "I skal tage til lægen med…"
(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

”Der er mulighed for at få drøftet mange ting, både hvis der
er noget med et barn OG de gode historier.
Jeg får sat nye vinkler på og finder nye måder at gøre noget på – at jeg gør noget anderledes, gør hele forskellen.”
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Der er meget at lære af praksis. Desværre kommer læringen ikke af sig selv – næsten tværtimod. Læringen kræver
evne og mulighed for at iagttage og reflektere over sig
selv i relation til andre, som forudsætning for dynamisk og
bevidst at skifte position eller perspektiv.”
(Chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes)

”Education is not the learning of facts, But the training of the mind to think”
Albert Einstein
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Relationer
I dagplejen Vesthimmerlands Kommune bygger
alt vores samarbejde på relationer; på den kontakt og forbindelse, der er mellem leder og dagplejepædagoger eller dagplejere, mellem dagplejepædagoger og dagplejere samt forældre, og
mellem dagplejere og børn samt forældre.
Det er alfa og omega, at relationen er autentisk
og ægte – samtidig med, at alle involverede er
bevidste om, at det er en arbejdsmæssig relation. Herved fremstår vi som professionelle, der i
enhver situation er villige til at se, høre og forstå
hinanden. Relationen er for os noget elementært,
som er vigtig at være bevidst om – og når relationen er på plads, opstår der tryghed og tillid, hvilket er grundlæggende for dialog og udvikling - og
så kan vi få alt til at lykkes.
”Det hverdagssprog, vi møder andre med, har
ofte utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer, fordi vi kommer til at fokusere
på det enkelte individ frem for relationer, på årsagsforklaringer frem for fælles forståelse og på
tildeling af skyld frem for tilkendegivelse af anerkendelse og værdighed.”
(Citat Gitte Haslebo, erhvervspsykolog)

Hvordan skaber vi så en god
relation?
Vi er oprigtigt nysgerrige på hinanden, er fuldt
og helt til stede, både fysisk og mentalt, og VIL
hinanden. Vi bruger altid hinandens navne ved
tiltale. Vi tager ansvar for at skabe en god stemning og møde alle med en anerkendende tilgang,
så alle føler sig tilpasse og hver enkelt som et
unikt menneske.

”Allerede da dagplejer stod af cyklen, kunne jeg se,
at hun var glad. Hendes nærmest flyvende gang,
ranke kropsholdning og glade udtryk i øjnene på
vej ind til mig for at hilse på, fortalte mig tydeligt,
at hun var nærmest begejstret og ovenud tilpas.
Vi havde et par dage forinden genansat hende,
så da vi havde hilst, lagde jeg hånden på hendes
skulder og sagde: ”Velkommen tilbage””.

”Velkommen”
Når vi har personalemøde for alle dagplejere (ca.
160 mennesker), står leder og souschef i døren
med et stort smil og byder velkommen. Længere
inde står dagplejepædagogerne og siger goddag.
Vi giver alle hånd og ser hver enkelt dagplejer i
øjnene, mens vi spreder positiv energi og siger
noget til den, der træder ind:

Hver enkelt føler sig set og som et personligt
aktiv for dagplejen; dette er befordrende for den
gode relation. Den fysiske afstand mellem leder/
souschef og dagplejerne er stor: fra et centralt
kontor til det enkelte dagplejehjem – derfor er det
ekstra vigtigt virkelig at være nærværende, når
de så mødes; det er så kostbart med den gode
relation – og vi VIL den!

”Velkommen til”
”Det er velkomstkomiteen”
”Du ser så glad ud i aften, jeg kan se, at du har
glimt i øjnene”
”Fik du hjælp i går, til det du havde brug for?”
”Har du haft en god ferie?”
”Træd nærmere – I kan godt glæde jer”

(Pia Mørk, Leder af dagplejen)
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Rollemodeller i praksis
I dagplejen er vi ned gennem systemet
hele tiden rollemodeller for hinanden; ledelsen for dagplejepædagoger og dagplejere, dagplejepædagoger for dagplejere og børn, og dagplejere for børn samt
forældre. Vi er det gode eksempel, som
andre kan lade sig inspirere og lære af.
Vi er hele tiden bevidste om og reflekterer
over, hvordan vi fremstår, hvilken udstråling, vi har, vores handlinger samt, hvad vi
siger – og ikke siger – om det hele stemmer overens med vores værdier, menneskesyn og tilgang.

”Jeg bruger det bevidst på tilsyn; som en
måde dagplejer kan lære på. Hvis dagplejer har et arbejdspunkt i forhold til samspillet med børnene; f.eks. at benævne deres
følelser, gør jeg det i vid udstrækning fra
det øjeblik, jeg går ind af døren og til jeg
kører igen.”
(Dagplejepædagog Maibritt Porup)

Kombineret med at være gode rollemodeller, gør vi meget ud af at italesætte
det; nogle gange er det nemlig sådan, at
det er det, vi IKKE gør eller siger, der er
det vigtige; vi hidser os ikke op, vi er ikke
fordømmende, vi bagtaler ikke osv. Vi gør
det modsatte og det gør vi opmærksom

på samt italesætter, så alle kan kopiere og
få tillært den positive tilgang. Det handler
i lige så høj grad om indstilling, som om
handlinger.
”Dagplejer, der fortæller, at hun om morgenen er begyndt at gå på loftet kvart over
seks, fordi familien er begyndt at komme
fem - ti minutter før åbningstiden halv
syv. Her gør jeg som dagplejepædagog
opmærksom på, at hun må tage fat om
nældens rod og få snakket med familien,
ligesom jeg nu snakker med hende om
hendes adfærd.”
(Dagplejepædagog Maibritt Porup)

”Som leder er jeg til hver en tid bevidst om
at være en god rollemodel. Jeg er bevidst
om, hvor jeg rent fysisk placerer mig, hvilken udstråling, jeg har, mine handlinger,
og hvad jeg siger. Det gør sig gældende
til stormøder, personalemøder, samtaler
osv. osv.”
(Leder af dagplejen, Pia Mørk)

Når vi er bevidste om, i alle sammenhænge, at være gode rollemodeller; at vi
handler i overensstemmelse med det, vi i
dagplejen tror på og vægter højest, samt
viser at vi tager ansvar – for os selv og
hinanden - spreder det sig som ringe i
vandet.

S

Samarbejde; tværfagligt
Dagplejen arbejder blandt andet sammen med fysioterapeuterne i Børn i
bevægelse, med talepædagogerne og
psykologen i Pædagogisk psykologisk
rådgivning, og adskillige pædagoger og
ledere i de forskellige børnehaver. Også
i dette samarbejde er vi meget bevidste
om vores tilgang og efterlevelse af vores værdier.

”Noget af det første jeg bed mærke i, da
jeg første gang mødtes med dagplejepædagogerne var det gode humør og
den gode stemning, der synes at kendetegne deres møder. Man bliver altid
mødt med smil uanset hvor vi mødes,
og alle fremtræder utroligt venlige, samarbejdsvillige og hjælpsomme.
Efterhånden som jeg også er kommet
i kontakt med flere dagplejere, børn og
forældre, har jeg kun fået fornemmelsen
af, at denne glæde ved arbejdet smitter af på alle i systemet. Jeg oplever et
meget stort fokus på at skabe de bedste betingelser for det enkelte barn, og
en udbredt forståelse af at ”sammen er vi
bedst”, dels med tanke på barnet og dets
netværk, dels med tanke på inddragelse
af forskellige samarbejdspartnere (f.eks.
fysioterapeuter, egen læge, børnepsykiatrien, tale-høre konsulenter mm).
På baggrund af ovenstående virker det
næsten overflødigt at nævne, at jeg er
meget glad for mit gode samarbejde
med dagplejen, og ser frem til mange
års fremadrettet samarbejde.”
(Anne Windfeld Pedersen, psykolog ved PPR i
Vesthimmerlands kommune)

”Jeg ser vores samarbejde som positivt
og meget vigtigt: vi har en helhedsorientering omkring barnet og ser det som en
fordel, at vi kan trække på alle de kommunale ressourcer omkring barnet. Vi
oplever, at dagplejerne er begejstrerede
for vores ideer og anvisninger.”
(Hanne Knoblauch, leder af Børn i Bevægelse)

Internt er der også fokus på samarbejdet, det være sig mellem kolleger, dagplejepædagoger og dagplejere samt i
legestuegrupperne. Det bliver taget alvorligt, hvis der er knas i samarbejdet,
da det betyder meget for trivselen. Her
bliver der arbejdet bevidst med samarbejdsøvelser og samtaler, for at opnå et
fornyet og godt samarbejde.

S

Sammen er vi bedst
- er dagplejens motto. Og, hvad
betyder det så?
Det betyder, at sammen er vi bedst!
Vi tager alle sammen ansvar for
kvaliteten i dagplejen; vi kan løfte
uendeligt meget i flok, og qua sammen er vi bedst sikrer vi os, at opgaven altid bliver løst så optimalt som
overhovedet muligt.
For os er det vigtigt, at alle aspekter og synspunkter bliver italesat og
gjort synlige; at alle bidrager med
deres tanker og ideer, at vi hjælper hinanden med at gå rundt om
og over isbjerget, når beslutninger
skal træffes. På den måde får alle
udvidet deres horisont og bliver klogere, det giver ejerskab i dagplejen
og stor loyalitet.
Nu kan alle jo ikke være med til at
træffe alle beslutninger, men vores
udgangspunkt er, at vi vil hinanden
det BEDSTE. Der forklares altid,
hvad der ligger bag forskellige beslutninger og der opfordres til, at gå
til hovedet i stedet for halen, hvis
der er noget, man er utilfreds med
eller ikke kan forstå. Så er der altid
plads til dialog og en oprigtig nysgerrighed på, hvad der tænkes.
Når vi står overfor hinanden, forældre eller andre samarbejdspartnere
fremstår vi altid positive og loyale;
indadtil og opadtil har vi tillid til og
stoler på hinanden, så vi til hver en
tid kan bakke op om de beslutninger, der tages.

”På et tidspunkt skulle der genansættes en dagplejer, der havde været væk fra dagplejen i et halvt år.
Udfordringen bestod i at beslutte,
om hun skulle tilbage til sin gamle
gruppe eller i den anden gruppe i
området. Der var fordele og ulemper ved begge løsninger – en fordel
for dagplejeren at kende dem, hun
skulle arbejde sammen med kontra,
at der var færre dagplejere i den anden gruppe og de kunne trænge til
endnu en i gruppen for at optimere
gæsteplejen.
Dagplejepædagog
og leder vurderede for og imod og
inddrog den pågældende dagplejer
i beslutningsprocessen – hun var
åben for begge muligheder – og der
blev truffet den beslutning, at hun
skulle i sin gamle gruppe. På bedste ”sammen er vi bedst- vis” bad
den anden gruppe om en snak med
leder og dagplejepædagog; de ønskede at vide mere om, hvad der lå
bag beslutningen og selv fremkomme med deres tanker og overvejelser. Dette førte til en givende og horisontudvidende dialog, der faktisk
medvirkede til, at dagplejeren, som
var indforstået, ved ansættelsen
blev tilknyttet den anden gruppe.”
Demokratiet er vigtigt for lederen,
som hun selv siger:
”Sammen er vi bedst og det kunne
jo være, at en tænker noget, jeg
slet ikke har spekuleret på… Så er
det jo gavnligt at få med i beslutningsprocessen”.

Lederen er stærk i sine holdninger
og kan altid argumentere for dem,
så det giver mening og er til at forstå. Det giver stor loyalitet at være
blevet hørt i beslutningsprocessen,
og samtidig få en tilbundsgående
forståelse for, hvad der ligger til
grund for beslutningen og hvad målet er.
Et par eksempler på sammen er vi
bedst: En af vore nye kollegaer
påskønnede, at vi andre altid var
parate med en hjælpende hånd når
hun havde brug for det, og Susanne
sagde: Ja-sammen er vi bedst og det er jo lige det vi er.
”Pia og jeg havde indkaldt to tovholdere til møde. Der var en problemstilling og den skulle vi have
løst – SAMMEN. Tovholderne fik en
opgave, vi tilbød at hjælpe, de ville
gerne prøve selv og melder kort tid
efter tilbage, at opgaven er løst. Det
med at stole på hinanden og deraf
kunne uddelegere vigtige opgaver.”
(Dagplejepædagog Jette Risgård)

”På vores hyggeaften var der en kollega, som
stod i en situation hun ikke lige kunne se en
løsning på og spurgte om vi havde nogle forslag. Det er jo fedt at vi kan og ikke mindst har
mod på at bruge hinanden”.
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Jamen, det er vi jo! Oplever det i legestuen, hvor vi løfter i flok og ofte siger ”sammen er vi bedst” til hinanden, både når
noget er lykkedes, men også når noget virker tungt, f.eks.: Der skulle ske en omrokering i legestuegrupperne og vi skulle i
vores gruppe modtage tre kolleger fra en
anden gruppe og var lidt bekymrede for, hvordan det ville blive for dem at træde ind i vores
gruppe, som har en lang fælles fortid sammen
og, hvad det ville betyde for os. Vi besluttede,
at det SKULLE blive en god oplevelse for alle
og sagde til hinanden: ”Sammen er vi bedst”.
(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

”Selvom jeg er tilknyttet en legestuegruppe, føler jeg, at vi er en enhed, f.eks. til stormøder. Vi
er ikke ens, men vi vil det samme, og ønsker, at
dagplejen fremstår bedst muligt.
I legestuegruppen løfter vi i flok – udfordringerne synes mindre, fordi vi er flere om dem. Det
giver tryghed – vi kan stole på hinanden – det
virker motiverende og gør, at jeg trives”.
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

”At vi går samme vej, arbejder hen mod de
samme ting og står sammen
At vi i gruppen løfter i flok, alle melder ind på
opgaver og vi hjælper hinanden
At vi to tovholdere snakker sammen om planlægning og sparrer på, hvordan vi gør tingene”.
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)
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Samspilshuset
Samspilshuset er vores måde at få
overblik over de fleste af principperne i
Marte Meo. Det skal læses nedefra og
kan sammenlignes med byggeriet af
et hus: For at huset kan stå sikkert og
bære, er det vigtigt, at fundamentet er i
orden. Det følelsesmæssige fundament
skal være i orden hver eneste dag, hvis
vi skal udvikle os og trives, for derigennem opbygger vi tillid og tryghed. Når
det er etableret, kan vi få fuldt udbytte
af princippernes virkning i den anerkendende tilgang og den positive ledelse.

”Det giver bevidsthed om ens praksis
– får mig til at tænke over, hvad jeg
gør, hvad det betyder for børnene – og
for mig selv – vil jo gerne gøre det godt
for os alle.”

”Jeg oplever, at jeg selv bliver mere
bevidst i min praksis og som rollemodel, og at dagplejerne bemærker min
tilgang til børnene.”

(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

(Dagplejepædagog Jette Risgård)

Samspilshuset

(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Føler, at det altid har været der; tænker over det i praksis og bruger det bevidst i forhold til børnene. Er kommet til
at tænke mere over egen praksis plus
betydningen af den for børnene. Kan
høre, at kolleger bruger redskaberne
fra Samspilshuset.”

Positiv ledelse
Lave ja-cirkler
Minus stiv nakke
Fordele tur
Trinvise anvisninger
Klar start og slut
Benævne egne initiativer

”Det kan hjælpe mig med at sætte ord
på, hvad jeg gør.”

Den anerkendende tilgang

(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

Alle dagplejere har på aftenmøder set
videoklip og fået introduceret de forskellige principper; det giver god forståelse at få billeder på praksis og et
fælles sprog om vores tilgang i dagplejen. Mange har øvet sig via cases,
hvor bevidstheden om egen kommunikation øges og der reflekteres over,
hvad tilgangen betyder for barnet. Alle
dagplejere har kontinuerligt fokus på
forskellige principper, alt afhængig af
eget udviklingstrin og børnenes individuelle behov. Dagplejepædagogen
følger på tilsyn op på disse principper,
er rollemodel, og giver tilbagemelding
på anvendelsen i praksis og betydningen for barnet/børnene.

”Jeg kommer til at reflektere over praksis, får et fokuspunkt, f.eks. undgå nej
ved i stedet at lave positive ja-cirkler
– får en til at forholde sig til og blive
bevidst om praksis.”
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

For os i dagplejen hænger Marte Meo
principperne uløseligt sammen med
vores menneskesyn og tilgang. Vi tror
på, at det er vejen frem mod trivsel,
udvikling og selvværd hos den enkelte, såvel voksne som børn.

-

Løfte den sociale opmærksomhed
Turtagning
Benævne børnenes følelser
Benævne børnenes initiativer
Bekræfte børnenes initiativer
Vente, se og følge:
Barnets opmærksomhedsfokus
Barnets initiativ

Det følelsesmæssige fundament
At bekræfte barnet følelsesmæssigt
Nærvær og tilstedeværelse
Øjenkontakt
Gode toner
Gode ansigter
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Sanseoplevelsen
Syns-, høre-, lugte-, smags- og taktilsansen er de sanser vi oplever verden
igennem. Når vi går ind i et nyt rum, er
vi straks i gang med at bruge dem for
at orientere os; om vi føler sympati eller
antipati i forhold til at opholde os her.
Øjet ser, om farver, lys, og indretning er
i sammenhæng med hinanden. Øret lytter efter om høje lyde forstyrrer, lugtesansen bruges til at afkode om der er
"farlige" emner i luften, smagssansen
orienterer sig efter om stedet virker appetitligt, og med hænder/fødder/hele
kroppen orienterer vi os i forhold til om
tingene er, hvad de gir sig ud for at være.
For at skabe de bedste rammer for det
lille barn der kommer i dagplejen, er der
opmærksomhed på, at barnets fintfølende sanseapparat ikke overvældes af
voldsomme lyde, vilde farver og sære
lugte. At have en nænsom respekt for,
at det opvoksende barns sanser ikke
allerede er bedøvede af mange års påvirkning, men derimod nye og sarte, er
dagplejerens opgave.
Vi ved alle, at der er forskel på at komme ind i et rum, hvor lydene er afdæmpede og muntre og lyset varmt, eller et
rum hvor hårde lyde, voldsomme farver
og koldt lys har fået lov til at fylde.
Barnet sløves langsomt i sin sansebrug
ved overstimulering og manglende opmærksomhed på de omgivelser det opholder sig i. At man har "sine sansers
fulde brug" er væsentligt i forhold til
indlæring af et sundt og integrativt følel-

sesliv. Hvis man dagligt mødes af sanseindtryk der ikke stemmer overens, vil
det på langt sigt skabe skævhed i udviklingen af sund og naturlig dømmekraft.
Hvis vi opholder os i omgivelser der er
afstemte i farver og inventar, men hvor
lydene og måden der bliver talt på er
hårde og høje, så hænger det æstetiske ikke sammen. I uplejede og kolde
omgivelser, vil vi hurtigt konstatere, at
lydniveauet blandt børnene stiger og
nødvendigheden af adfærdskorrektioner bliver påfaldende.
Vi kan tilberede mad, der dufter godt,
men "bare" har en brungrå farve, og appetitten svinder. Vi kan tilberede mad,
der er sammensat af forskellige farver
og med forskellig duft, samt mulighed
for at barnet selv vælger sig nogle elementer ud, og appetitten vil stige mærkbart.
Sådan ønsker vi at blive stadigt bedre til
at vække både egne og andres sanser, i
bevidsthed om, at alt hvad vi omgiver os
med giver grobund for sund og sanselig
udvikling af det hele menneske.
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Sanserne i spil
Smags- og lugtesansen er udviklingsmæssigt de
ældste af vores sanser, og de har bevaret den direkte forbindelse til de dele af hjernen, hvor følelserne
huserer. Det betyder, at smagsoplevelser bundfælder
sig i erindringen som ubevidste spor, der knytter sig
meget stærkt til følelsesmæssige oplevelser. Netop
derfor er særligt optimering af madens duft – op til
måltidet – og smagens betydning under måltidet så
vigtig en ingrediens for det syge barns lyst til at spise.
Men alle sanserne spiller ind i den totale måltidsoplevelse, og inddrager man børnene allerede i tilberedningsfasen, er chancerne for succes store. Kommer
børnene med i køkkenet, lærer de bl.a. råvarerne at
kende i frisk tilstand og kan gnaske på dem. De oplever, hvordan grøntsagerne skifter smag undervejs,
og de kan smage maden til efter egen smag.

Sansereceptor
Den molekylære mekanisme, gennem hvilken en
påvirkning (et stimulus) opfanges og omsættes til et
elektrisk nervesignal i nervesystemet. Et receptormolekyle består af en modtageregion og en afsenderegion. Modtageregionen er udformet således, at
en bestemt sanseenergi, f.eks. lys, lyd eller mekanisk
påvirkning, lettere absorberes end andre. Herved sikres sansespecificitet, således at synssansen f.eks.
let aktiveres af lys og kun vanskeligt af tryk og lyd.
Modtageregionens udformning er bestemmende for
sanseprocessens følsomhed. I sansecellerne i øjets
nethinde absorberes lys som enkelte fotoner, og i
næsehulens sanseceller for lugt aktiveres et receptormolekyle ved absorption af et enkelt duftmolekyle;
i disse tilfælde er følsomheden således den fysisk
maksimale.

Receptormolekylets afsenderegion bestemmer, i hvilket tidsforløb og med hvilken styrke det absorberede
stimulus omsættes til et nervesignal. Ofte er der indskudt en molekylær kaskade mellem absorption og
signalafsendelsen (en ændring i membranspændingen i sansecellen); disse mellemtrin kan bl.a. bidrage
til signalforstærkning.
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Sanserne
Smagssansen

Spisning er en hjørnesten i vores eksistens, og der er ingen tvivl om, at
det at spise og skaffe mad er centralt
i menneskets evolution. I den vestlige
verden tænker de fleste af os ikke over
det, men tilvejebringelse af mad har altid været en af livets største udfordringer. På samme måde som store civilisationer ofte er opstået på baggrund af
næsten uoverkommelige forhindringer.
Smagssansen vil aldrig stå alene, da
den altid vil fremstå med indflydelse fra
øvrige sanser. Smagen er en multisensorisk oplevelse, der foregår i samspil
mellem lugtesans, smagssans, følesans, synssans og høresans.
Smagsoplevelsen fremstår som et
samspil mellem den fysiologiske smag
og den sociologiske, kulturelle smag,
med indflydelse fra vores sanser, der

er nært knyttet til tidligere oplevelser og
erfaringer. Dette gør smagsoplevelsen
til en individuel oplevelse.
Vi er udstyret med omkring 10.000
smagsløg, der hver er dannet af 50 til
150 smagsreceptorer og findes på tungen, bagtungen, i ganen og i larynx,
hvor stemmen dannes. Sidstnævnte
ved man dog ikke, hvad bruges til. Disse smagsløg kan differentiere mellem
fem forskellige smage: salt, surt, sødt,
bittert og umami. Umami er en “ny”
smag, der blev opdaget i 1908 af Kikunae Ikeda fra Tokyos Imperiale Universitet. Umami beskriver en kødagtig
smag, vi typisk finder i fødevarer med
et højt proteinindhold.
Mange tror fejlagtigt, at de forskellige
smage kun kan smages på bestemte
steder af tungen. Denne tro stammer

fra en artikel publiceret i Tyskland i
1901, men sandheden er, at vores
smagsløg kan smage alle smage alle
steder på tungen. Hvad der til gengæld
problematiserer smagssansen, er, at
den kun meget dårligt lader sig adskille
fra lugtesansen. Uden lugtesansen er
smagssansen ikke fintfølende nok til
at skelne mellem ret mange forskellige
smagstyper. Det kan du selv efterprøve
ved at holde dig for næsen og smage
en kop kaffe og en kop te. De smager
ens, når lugtesansen ikke hjælper til.
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Sanserne
Synssansen

Madens udseende er ofte det første indtryk, vi får af maden. Synet
spiller derfor en væsentlig rolle for,
om vi føler os tiltrukket og bare må
smage, eller om vi føler os frastødt
og ikke ønsker at smage. En talemåde siger, at ”vi spiser med øjnene”. Den måde, hvorpå maden
præsenterer sig, er altså af afgørende betydning for vores spiseoplevelse.
Synet er normalt en sans, vi som
mennesker støtter os tillidsfuldt til,
fordi det er personligt, pålideligt og
praktisk. Vi er ofte i stand til gennem synet at bedømme, om noget
smager godt eller ej.
Vores synsindtryk er tæt knyttet til
tidligere oplevelser og erfaringer.
Ved hjælp af synet har vi skabt
nogle indledende forventninger til
maden. Når vi smager på en solgul appelsin, forventer vi en sød og
frisk smag og ikke en smag som en
sur citron.
Gennem synet er det muligt at genkalde sig smagen af en bestemt
type mad. Men synet kan også bedrage
Hvis du får serveret en lille marengs top som du forventer ud
fra det visuelle og dine erfaringer
er noget meget sødt – men det i
stedet er salt. Så stemmer forvent-

ningerne negativt overens med
smagen man møder, og det bliver
en skuffende oplevelse. Men omvendt er det også muligt at blive
begejstret, når vi smager på noget, som har en anden smag end
forventet.
Gennem øjets synssanseceller er
vi i stand til at absorbere lysindtryk, som via hjernen omdannes til
synsindtryk. Synsindtryk gør, at vi
kan skelne farverne i maden. Farverne er med til at skabe nogle forventninger til måltidet og indeholder en symbolsk betydning.
Variation i farverne gør, at vi spiser
mere samt øger muligheden for, at
vi spiser varieret.
Farverne appellerer forskelligt
til os:
• Hvide råvarer og omgivelser
kan opleves som uskyldige og
rene
• Brune råvarer og omgivelser
kan opleves som ubehagelige
• Blå råvarer og omgivelser kan
opleves som uappetitlige
• Rødt og gult signalerer maskulinitet, f.eks. kød og fedtstoffer
• Grønt og hvidt signalerer femininitet, f.eks. salat og fisk
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Sanserne
Lugtesansen

Lugtesansen er tæt forbundet med
smagssansen og udgør en langt kraftigere og mere sofistikeret sans. Den
allerstørste del af smagsoplevelsen
får vi gennem næsen. Vi er i stand til
at genkende dufte, og lugtesansen er
en vigtig brik i både vores bevidste og
ubevidste følelsesliv. Mange lugte har
vi et følelsesmæssigt forhold til, som
vi enten forbinder med positive eller
negative oplevelser. Vi er i stand til at
huske lugte over lang tid, og bestemte
lugte kan f.eks. minde os om oplevelser fra barndommen. Lugte er i stand
til at bringe forskellige følelser frem
i os. Mange påvirkes af lugten på et
sygehus eller hos tandlægen; en lugt,
som ofte påvirker vores følelser i en
negativ retning. Lugten og det følelsesmæssige forbindes og genskabes
i mødet.
Lugtesansens har spillet en væsentlig rolle for menneskets overlevelse
og søgen efter mad. Ved at lugte til et
fødeemne er vi ofte i stand til at sige,
om det kan spises eller ej. Vi kender
det sikkert alle fra lugten af en pakke
fersk pålæg, der har ligget lidt for længe i køleskabet. Man kan sige, at lugtesansen er i stand til at lede os hen
mod det, organismen godt kan lide og
har brug for og er i stand til at advare
os mod det, der kan bringe os i fare.
Fravær af lugtesansen spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi smager
maden.

Vi oplever det blandt andet, når vi er
forkølede, og maden ikke smager af
noget. Mange ældre oplever med tiden, at de ikke længere er i stand til
at smage, men ofte er det ikke evnen
til at smage, der har forandret sig,
men evnen til at lugte. Ifølge lektor
Per Møller fra Institut fra fødevarevidenskab på Københavns universitet
er der ikke særlig stor forskel på vores sanseapparat, når vi bliver født,
men jo ældre vi bliver, desto større
bliver variationen i vores smagspræferencer. Fra omkring 55 års alderen
svækkes sanserne, og det er typisk
evnen til at lugte, der forringes mest.
Når man mister evnen til at lugte, ryger f.eks. aromaoplevelsen, og man
kan ikke længere smage forskel på en
cola og en appelsinvand.
Lugtesansen er som udgangspunkt
fysiologisk forbundet. Når vi spiser eller snuser dufte ind gennem næsen,
aktiveres særlige receptorceller/nerveceller, der er forbundet med den del
af hjernen, hvor lugten opfattes. Men
den fysiologiske lugtesans vil oftest
ikke stå alene. Lugtesansen vil indgå
i et samspil med smagssansen og det
enkelte individs livserfaring, hvor tidligere erfaring, oplevelser og følelser
spiller en væsentlig rolle for, hvordan
vi smager.

S

Sanserne
Følesansen

Føler vi med Følesansen?
Ja, det gør vi, men vi gør også så meget andet – og menneskets motoriske udvikling er meget afhængig af en velstimuleret og dermed velfungerende følesans.
Denne sans kaldes også den taktile sans og er det tidligst
udviklede sansesystem hos mennesker. Følesansens receptorer findes overalt på kroppen. Især mund og fingre er
særlige følsomme, hvilket gør, at mad også opleves og sanses gennem den taktile sans.
Faktisk er mundhulen et af kroppens mest følsomme steder.
Følesansen er i stand til at levere objektive informationer
om, hvordan vi oplever maden i munden. Madens struktur
kan registreres som hård, blød, sej eller sprød. Temperaturen kan være varm eller kold, og konsistensen kan være
flydende eller fast. Følesansen er også i stand til at fortælle
os, om maden er stærk. Den stærke smag har det særpræg,

at den giver en smerte, der for mange, men ikke alle, føles
behagelig. Disse parametre spiller en væsentlig rolle for madens udtryk og er virkningsfulde at arbejde med i tilberedning og sammensætning af mad og måltider.
Det interessante ved følesansen er, at vi nok oplever den
allerstærkest, når noget ikke er som forventet. Forventningerne dannes hos det enkelte individ gennem livserfaringer
og medvirker til at fortælle, om en genstand føles rigtig eller forkert i munden. Om genstanden skal føles blød eller
sprød, kan være betinget af individuelle livserfaringer og
dermed præferencer.
De individuelle indlejrede forventninger spiller i det hele taget en væsentlig rolle for, hvordan vi som mennesker sanser
og oplever mad og måltider.
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Sanserne
Høresansen

Helhedsopfattelsen af måltidet påvirkes af høresansen. Vi bruger den i kulinariske sammenhænge, eksempelvis når vi registrerer lyden af boblerne fra en sodavand, der åbnes. Lyden gør
os i stand til at vurdere, om sodavanden er doven eller ej. Og på
samme måde er vi i stand til at bedømme lyden fra flæskesvær,
der knases. Vi har ofte en forventning til, hvordan maden skal
lyde. Chips skal knase, og gulerødder skal knække, når vi bider
af dem.
Vi reagerer, hvis maden ikke lyder, som den skal, eller som vi
forventer.
Høresansen er sansen vi bruger til at høre lyd. Mennesket kan
opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz, hvilket kun
er et lille udsnit af alle de lyde, der eksisterer.
Hørelsen hjælper os endvidere til at fastlægge retning og afstand, samt lokalisere os selv i forhold til andre.
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Skyld eller ansvar?
For os i dagplejen er det vigtigt at gøre op med begrebet
”skyld”.
Skyld gør individet utrygt og indskrænker handlemuligheder
samt troen på sig selv. Vi er meget mere interesserede i, hvad
der ligger bag de enkelte handlinger, hvad er årsagen til, at
noget lykkes eller ej?
En persons handlinger kan variere meget, afhængigt af tid,
sted og de personer, der er til stede.
Vi er nysgerrige på, hvad der sker i mødet mellem to eller flere
parter; hvilken gensidig påvirkning der er – og at reflektere
over egen andel i og medvirken til, at udfaldet blev, som det
blev. Vi har selv et personligt ansvar, der består i at tage ansvar for egne valg, prioriteringer og handlinger, men også et
ansvar i forhold til at være oprigtigt nysgerrige på og interesserede i hinanden: hvordan oplever modparten situationen og
hvad er det, der ligger bag dennes ageren?
Denne indgangsvinkel skulle gerne fremme fælles forståelse,
anerkendelse og værdighed, så alle føler sig trygge og værdifulde, hvilket danner grobund for, sammen at finde nye handlemuligheder.
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Stemninger
Den skabende pædagogik er også stemninger fremkaldt
af indretning og æstetik.
Vi mener, at alle børn har ret til et godt fysisk, psykisk og
æstetisk børnemiljø. Derfor har vi, udover vores tilgang
og samspil, fokus på nedenstående:
Fysisk:
• Ude- og inde, plads til bevægelse og fordybelse
• Sikkerhed, f.eks. hjælpemidler, løse ledninger osv.
• Hygiejne, regelmæssig håndvask, rengøring af legetøj
m.m.
• Støj, forstyrrende vaskemaskine, radio eller lignende
• Lys, er det effektivt/hyggeligt og hvordan påvirker
lyskilden sindet.
• Rummet til aktivitet og leg, giver det alderssvarende
udfordringer.
Æstetisk:
• Inspiration til barnet, overskueligt udbud af alderssvarende legetøj.
• Barnets sanser; dufte-, høre, føle, syns- og smags
sans, f.eks. klokker hængende, så barnet kan få dem
til at ringe, krydderurtebed, hvor børnene hjælper med
at plukke, forskellige indtryk til følesansen via bare
tæer på græs, grus, sand, jord og fliser, en blomst på
bordet i legeværelset.
• At opfordre barnet til kreativitet, med f.eks. naturens 		
materialer og ved at tilbyde kreative muligheder
indenfor
• At indretningen giver indtryk af ro og harmoni, at det
virker overskueligt for barnet og der tænkes i rolige
farver.
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Stress
Børn har brug for et miljø der er tryghedsskabende. Det inkluderer voksne der evner at
være nærværende, for ellers bliver tilværelsen stressende for børnene – hvilket kan give
alvorlige problemer i voksenlivet.
Som forælder eller omsorgsperson for små
børn er det derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på de tegn der indikerer stress. At vi
bevidst griber ind og hjælper børnene, inden
stressen tager overhånd i deres liv, bør være
det mest naturlige. Stressede børn bliver oftere syge og får feber end andre jævnaldrende,
da en stresset tilværelse nedsætter immunforsvaret.
I Danmark bliver flere og flere børn indlagt
med stresssymptomer, og denne udvikling
bør vi gribe ind over for. Stress i så tidlig en
alder medfører nemlig risiko for psykiske lidelser senere i livet især angst og depression.
I forhold til små børn og pædagogik er det vigtigt at huske, at stress medfører produktionen
af stresshormonet kortisol. For meget kortisol
i længere tid har en meget negativ indvirkning, især på udviklingen af små børn, da det
bremser udviklingen af hjerneceller - og især
hjerneceller i den del af hjernen, der har med
følelser og intellekt at gøre. Det vil sige, at
stressede børn har vanskeligere ved at indlære, handle hensigtsmæssigt i forhold til sine
følelser og som nævnt før medfører et lavere
immunforsvar.
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Sundhed
Sundhed er noget vi sætter højt, ja det er ligefrem en central værdi, der udgør en vigtig
del af vores begreb ”livskvalitet”. På samme
måde som livskvalitet, er sundhed og oplevelsen af at være sund dog fuldstændig individuel. Der findes ganske enkelt ikke en
entydig definition, som alle kan tilslutte sig.
Når det så er sagt, er der i vores samfund en
voksende tendens til at knytte sundhed sammen med såvel indre som ydre harmoni og
denne ”definition” af begrebet, finder større
anerkendelse, end eventuelle tidligere definitioner har fundet. For sundhed er ikke bare
fraværet af sygdom og symptomer, men for
mange en helhedsorienteret, individuel opfattelse af det liv vi vælger at leve.

Sundhed er god mad og glade motionsvaner – men det er også at have
tid til hinanden. At ville hinanden. At
sige det med ord, der høres og forstås – også i en travl hverdag.

T

Tilgang

Udspring i det humanistiske menneskesyn
I dagplejen i Vesthimmerlands Kommune
er vi yderst bevidste om den tilgang, vi har
til hinanden og til opgaven. Det er tydeligt i
såvel holdning, tanker, ord og handling, at
tilgangen har udspring i det humanistiske
menneskesyn. Når vi hele tiden reflekterer
over og er bevidste om vores måde at møde
hinanden på, spreder det sig som ringe i
vandet; både fordi den, der bliver mødt, føler sig set, hørt og forstået, men også fordi
personen selv møder andre med samme
positive tilgang.
”Mit udgangspunkt er, at vi alle skal have
en god dag. Med smil, glæde og udvikling.
Hvor alle bliver set og trives godt.”
(Dagplejer Tina Denice, Ranum)

For os i dagplejen er det vigtigt altid at have
fokus på opgaven og de personer, der er impliceret; at anskue tingene fra et helikopterperspektiv, så der tænkes og handles ud fra
det rationelle i hovedet og ikke ud fra følelserne i maven; det sikrer professionalisme
i opgaveløsningen, så der reelt sker en udvikling og fremgang i tingene. Samtidig spiller intuition og mavefornemmelse ind. Der
er en grundlæggende tro på, at alt kan lykkes, så de opgaver, der skal løses, ses som
udfordringer i stedet for problemer.
I dagplejen har vi den overbevisning, at der
altid er en årsag til, at der handles, som der
gør, også hvis noget virker uhensigtsmæs-

sigt: her prøver vi altid at se bag om adfærden
for at forstå, hvad der ligger til grund for handlingen. Vi tillægger positive hensigter frem for
at være konkluderende og fordømmende. Vi
er spørgende, undrende og lyttende, så vi får
indsigt i intentionen bag, og formår med vores coachende tilgang og vejledning at guide
på rette vej i opgaveløsningen.
”Jeg føler tit vi bliver rost og får anerkendelse fra dagplejepædagogen og ledelsen. Det
er meget motiverende.”
(Dagplejer Tina Denice, Ranum)

”Jeg møder positive mennesker; kolleger,
forældre og samarbejdspartnere – alle har
en god vinkel på – vi VIL det her og det er
børnene, der er i centrum
Når børnene har det godt, så er missionen
lykkedes.”
(Susanne Andersen, tillidsrepræsentant i dagplejen)

Dagsordener
Et godt eksempel er dagsordenerne til personalemøderne; vi er meget bevidste om at
formulere punkterne positivt. Der er jo stor
forskel på, om der står, hvorfor får vi så lidt
ud af vores tilsyn? Eller...
• hvad er et godt tilsyn?
• hvad skal et godt tilsyn indeholde?
• hvilke tanker har vi om vores tilsyn?
• hvad er succeskriterier for et tilsyn?

Det gyldne håndtryk
I en periode var det meget presset i en legestuegruppe, hvor halvdelen gik med et fast femte barn og det var derfor svært at få
gæsteplejen til at gå op. Her trådte den anden gruppe i byen til
og hjalp kontinuerligt med at passe børnene, når der blev afholdt
ferie og ved sygdom. Denne fælles indsats og den positive tilgang
til opgaven blev italesat over for alle og påskønnet af dagplejepædagogen ved at overrække hver enkelt dagplejer ”det gyldne”
håndtryk” – en kopi af dagplejepædagogens hånd og en anerkendende tak i ord.
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Tilgang

Den mindste idé kan gøre den største forskel
I dagplejen skal vi konstant tage ved lære
og høste idéer fra hinanden. Derfor spørger
vi os ofte frem.
1. Ledelse og dagplejepædagoger stræber altid efter at møde jer dagplejere
på en anerkendende måde. Hvordan
oplever du det i hverdagen?
”I er altid smilende, glade og imødekommende. I viser omsorg for den enkelte, blandt andet ved sygemelding.
Uanset, hvem jeg snakker med i telefonen,
bliver jeg mødt som mig, en der har værdi
og er kendt, I VIL os!
I er gode til at fortælle, når vi har gjort noget
godt.
Vi får god konstruktiv feedback, hvis noget
skal ændres eller laves om – altid på en hensynsfuld og respektfuld måde.”
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Får altid et positivt svar – også i den konstruktive feedback, så det giver overskud,
udvikling og et redskab til at vende tingene
rundt, så jeg kan handle anderledes en anden gang. Det smitter af på mit samspil med
kolleger, forældre og børn”.
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

”At I er nærværende – det giver overskud.
At I anerkender det, jeg går og laver, lever
jer ind i det og spørger ind til det. At I drager omsorg for mig og min familie.At jeg får
et skulderklap – det giver ny energi. Har en
FANTASTISK leder, der drager omsorg for
en, når vi har det svært. Bliver holdt om,
både fysisk og mentalt plus hjulpet igennem,
jeg oplever virkelig, at hun vil gøre noget for
sine medarbejdere:
En dag kom lederen på et lille besøg for at
se, hvordan jeg bor og har indrettet til børnene. Da hun havde set legeværelset, spurgte
hun: Hvordan går det så?” Jeg brød helt
sammen og græd. Vi snakkede og inden
hun gik, sagde hun: Jeg synes, at du skal til
en psykolog; jeg vil tilbyde dig en og betale
for det. Du får en uge til at tænke over det.”

”I vores dialog med hinanden: Vi spørger ind
til hinandens fagligheder og henter ressourcer hos hinanden – dejligt med den tro på, at
vi kan bibringe hinanden noget. At vi ser og
hører hinanden.”
(Dagplejepædagog Jette Risgård)

2. Hvad er det, din dagplejer gør, der får
dig og dit barn til at føle jer godt tilpas
og velkommen i dagplejen?

”At man får ros og opbakning i de ting, man
gør. Selvom vi ved, at ledelsen hierarkisk
set er over os, er det som om vi er ligeværdige; at vores værdier også accepteres. At
ledelsen giver sig tid til at se og snakke med
en, vores leder er hurtig til at se, om vi har
det godt, vi lærer hinanden at kende og får
et forhold til hinanden.”

”Hver morgen at blive modtaget med smil.
At barnet altid er i fokus.
God dialog om barnet; hvordan har barnet
det?
At der gives tid til en god og rolig aflevering.
At barnet får at vide, hvem der er kommet
og hvis nogen er syge, så det kan glæde sig
over sine venner og undgår at gå og vente
på en.
At dagplejer ser den enkelte og hjælper barnet ind i fællesskabet.
At hele dagplejers familie kærer om barnet,
f.eks. ved at sige godmorgen, give et varmt
smil og indgå i dialog med barnet.
At der er faste rutiner, der gør barnet trygt.”

(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

(Forælder Henning Laursen, Aars)

(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

3. Hvad er det, din dagplejer gør, der får
dig og dit barn til at føle jer godt tilpas
og velkommen i dagplejen?
”At der gives tid til en god aflevering.
At dagplejer hver eftermiddag fortæller lidt
om barnet, så vi får en bid af hverdagen
med hjem. At dagplejer har en åbenhed i
forhold til at møde og forstå barn og familie.
At dagplejer har interesse i at gøre det bedste for barnet.
At dagplejer tager udgangspunkt i det enkelte barn: dets personlighed og velbefindende. At dagplejer skaber plads til alle i
fællesskabet og løfter dem i det at socialisere sig. At dagens program afstemmes efter
børneflokken.
At dagplejers familie integreres i dagplejen.
Dagplejers personlighed gør os trygge. At
dagplejer er på gulvet med børnene. At dagplejer er med børnene.”
(Forælder Trine Grøn, Løgstør)

T

Tilsyn og tilsynsrapporter
Efter at have været på tilsyn hos den enkelte dagplejer, skriver dagplejepædagogen en tilsynsrapport, med udgangspunkt i vores dialogbaserede aftale og
det pædagogiske arbejde. Denne hænges op, så forældrene kan læse den.
Derudover noteres dagplejepædagogens overvejelser, anbefalinger til dagplejeren, og en evaluering af besøget
som et internt arbejdsnotat til dagplejer
og pædagog.
I dagplejen ser vi det som en måde at
kvalitetssikre vores arbejde på:
1. Det er en synliggørelse til forældrene
af dagplejers og dagplejepædagogs
arbejde - og
2. Det er en dokumentation til ledelsen
af dagplejers og dagplejepædagogs
arbejde, hvilket gør, at vi fremstår
professionelt. Det bliver tydeligt, at
der ligger en bevidsthed bag vores
handlinger og pædagogik. Vi VIL noget med vores tilsyn; tilsynsrapporten
sikrer kontinuitet i arbejdet med dagplejer og børn, tænkt ud fra nærmeste
udviklingszone (se endvidere ”Det lille
magiske menneske), og det gør det
let at holde fast i og følge op på handleplaner.
”Det bliver synliggjort, hvad jeg har italesat, dagplejer skal arbejde med den næste tid. Side to er god til anvisninger til
dagplejeren om, hvordan der stepvis kan
arbejdes med forskellige børn:”
(Dagplejepædagog Jette Risgård)

Udsagn fra dagplejere:
”Fint – jeg hænger dem på opslagstavlen en
uges tid – og forældrene læser dem. De får
ord på, hvad dagplejepædagogen ser og det
gør det lettere for mig at tage noget op, der
ellers er vanskeligt – det gør det mere legalt
at sige.”
(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

”Dokumentation over for forældrene – det virker professionelt, af høj faglig kvalitet og god
synliggørelse, der åbner op for mere dialog
med forældrene.”
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Synliggørelse og dokumentation. Bruger
MEGET side to, som forberedelse, bekræftelse, opfølgning/holden fast, det giver yderligere forståelse og aha-oplevelser - jeg bliver
GLAD over de ting, der er skrevet til mig.”
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

”Den, der hænger på tavlen gør, at forældrene kan få indblik i, hvad vi har lavet – vi er
ligesom ude over den der med: ”I sidder vel
bare og drikker kaffe?”. Det bliver synligt, at
der er meget mere i det.
Side to i tilsynsrapporten: Det er rigtig, rigtig
rart at have noget på papir – det gør det lettere at følge med f.eks. i forhold til det enkelte
barn.”
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

Udsagn fra forældre:
- Hvad tænker du om tilsynsrapporter
og dokumentation?
”Det er en god ting; det er dagplejepædagogens vurdering af kvaliteten hos den enkelte
dagplejer. Teksten synliggør, hvad der arbejdes med og jeg får den vej et indblik i, hvad
der pt. lægges vægt på, og hvordan mit barn
trives.”
(Forælder Henning Laursen, Aars)

”Det giver kvalitet i dagplejen. Det er en synliggørelse af både dagplejers og dagplejepædagogs arbejde. Det viser tydeligt at der
er faglig sparring, når dagplejepædagogen er
på tilsyn, og at der bliver sat mål for arbejdet.
Det gør det muligt for os forældre at se, om
kvaliteten lever op til de forventninger, vi har.”
(Forælder Trine Grøn, Løgstør)

T

Trivsel

Vi sætter trivsel og arbejdsglæde i højsæde
Trivsel er for os, når vi bliver set, hørt,
forstået og taget alvorligt, når vi anerkendes som personer, og for vores
faglighed. I den kommunale dagpleje i
Vesthimmerlands Kommune tager vi,
qua vores humanistiske menneskesyn,
udgangspunkt i den enkelte, hvilket betyder, at ”alle behandles forskelligt – for
at behandles ens”. Bag enhver given
handling eller beslutning, ligger grundige
overvejelser og refleksioner over tilgang
og mål; intet er bare sort/hvidt, vi sætter en ære i at se alle nuancerne, for at
møde alle med udgangspunkt i, hvor de
er. Vi anser os selv som ressource-spottere og udviklingsambassadører, der ynder at sætte arbejdsglæde og trivsel på
dagsordenen.
Vi sætter trivsel og arbejdsglæde i højsæde; på den måde, at vi i alle sammenhænge og relationer er nærværende,
autentiske og oprigtigt nysgerrige. Vi VIL
gøre en forskel og formår via nærvær,
dialog og begejstring at få det bedste
frem i alle, så uoverskuelige opgaver,
udfordrende samtaler, kringlede visiteringer, og meget andet pludselig håndteres og lykkes på bedste vis.
”Arbejdsglæde er en glad tilstand, hvor
du føler, du gør en forskel, som du både
selv og andre kan se og anerkender.
Du føler dig stærkt motiveret til de opgaver, du sidder med og kan næsten
ikke vente med at tage imod den næste
udfordring.”
(Lisbeth G. Petersen, direktør,
foredragsholder og forfatter)

Vi eftertragter den gode stemning og
italesætter, hvad vi hver for sig og sammen kan gøre, for at skabe trivsel. Det
er vigtigt at få alle nuancerne med, vi
tænker alle noget forskelligt, og hvert
fragment er værdifuldt for helheden.
Forkælelse
Alle dagplejepædagoger blev på et tidspunkt forkælet med et trivselsophold;
her var sat tid af til individuel coaching
hos en professionel coach, massage af
uddannet massør, intern feedback til leder, souschef og kolleger, gåtur, cykeltur og meditation. Det var anerkendelse
på et højt plan – et boost for arbejdsglæden hos alle.
Trivselstiltag
Alle dagplejere fik på et tidspunkt tildelt
1000 kr. hver, øremærket trivsel. Kriteriet var, at hver legestuegruppe sammen
skulle finde ud af, hvad de ville bruge
pengene til. Nogle valgte at købe lækkert overtøj og støvler til alle de mange
timer, de er ude med børnene, andre
tog til kulturelle oplevelser og ud at
spise sammen, andre igen udfordrede
sig selv med kropslige udfoldelser og fik
rykket personlige grænser. Dagplejerne
giver udtryk for, at det var en givende
proces, både sammen at beslutte, hvad
pengene skulle bruges til og at opleve
fællesskabet udenfor arbejdspladsen.

Hej og godmorgen
På et hvilket som helst tidspunkt, vi
kommer på kontoret, sørger vi for at få
hilst på alle, der allerede er der med et
hej eller godmorgen. Det giver en god
stemning og energi til arbejdet. Når vores leder kommer, gør hun det samme;
hun er lynhurtig til at fornemme stemninger, ved at se hver enkelt i øjnene
og danne sig et indtryk af, hvem der har
det godt, og hvem der har det mindre
godt. Her bliver der altid spurgt ind til
personen, og om nødvendigt inviteret
til yderligere samtale på lederens kontor. Der bliver altid handlet på det, hvis
nogen er kede af det eller føler sig utilstrækkelige. Det giver trivsel!
Vores leder ynder at hæve overliggeren,
så alle yder deres bedste – og klædes
på til det via sparring og coaching – det
giver kvalitet og professionalisme i opgaveløsningen, og den enkelte medarbejder vokser med opgaven og oplever
succes og selvværd!
Det, at lederen til hver en tid har en
positiv tilgang og samtidig er tydelig i,
hvem der har styringen, sætter kursen
og påtager sig ansvaret, er også medvirkende til den høje trivsel i dagplejen.
Alle ved, at de kan regne med og stole
på lederen – hun formår til hver en tid
at forholde sig professionelt til sit hverv.
Denne tilgang har en afsmittende effekt
nedad i systemet – det bliver vores alles måde at agere på til gavn for kolleger, børn og forældre.

”Når man kommer som ny, er der
gjort meget ud af at få en til at føle
sig velkommen”.
(Anne Berthelsen, dagplejepædagog)

En metode til også at sikre trivselen er
afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og omsorgssamtaler. Her er
der fokus på den enkelte og dennes oplevelse og ageren. Her sætter vi dialogen i højsædet, dialogen som omfatter
såvel det, vi kan høre, men også det, vi
ser – som vi så sætter ord på: ”Jeg kan
se på dig, at det gør noget ved dig –
hvad tænker du?” eller: ”Da vi begyndte
vores samtale, var dine skuldre helt
anspændte og oppe om ørerne – nu er
de afslappede – hvordan er det at være
her nu?” På den måde bliver vi alle klogere og udvikler ny bevidsthed.
”Når jeg sidder overfor min leder, er det
som om hun kan se ind i mig. Hun lytter
og forholder sig til alt det, jeg siger, men
formår også at komme dybere ved at
konfrontere mig med det mit kropssprog
og min mimik fortæller. Hun er oprigtigt
nysgerrig og formår altid at vende tingene, så jeg kan se det positive ved det
og får ny indsigt og energi.”
(Maibritt Porup, dagplejepædagog)

T

Trivsel

Det er alfa og omega selv at trives for at kunne videregive trivsel
Oplevelsen af samtalerne i dagplejen
er, at det er særlige øjeblikke, hvor vores perspektiv tager en ny drejning, vi
får tilført en ny dimension, hvor vi oplever en ny forståelse, en ny indsigt og en
ny erkendelse.
Trivslen i dagplejen sikres desuden
ved, at hver medarbejder hvert 3. år
laver en arbejdspladsvurdering, der afdækker såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Er der noget omkring
mistrivsel, følger leder og arbejdsmiljørepræsentant straks op ved at tage
en samtale med den berørte, hvor der
kortlægges, hvad der ligger til grund for
mistrivslen, og hvad der skal iværksættes for at den enkelte kommer til at trives igen.
Vores mål er, at alle medarbejdere i
dagplejen skal trives. Det er alfa og
omega selv at trives for at kunne give
noget til andre – og det er jo hovedessensen i vores arbejde, når vi har med
mennesker at gøre.

1. I dagplejen lægger vi stor vægt på
jer dagplejeres trivsel. Hvordan oplever du det?
”I er altid søde, rare og imødekommende. I spørger ind til os; om vi har det
godt, trives i gruppen, med børnene og
forældrene. I har altid en positiv tone
– også i telefonen. I har fokus på vores trivsel; tilbyder arrangementer med
blandt andet unisans, udarbejdelse af
personprofil og trivselsturen.
Jeg kan mærke, at jeg bliver accepteret mere og møder større forståelse for,
hvem jeg er, hvad jeg siger og hvad jeg
mener – har selv fået mere mod til at
vise og sætte ord på, hvem jeg er, hvad
jeg står for og tror på.”
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Hvis der er noget, bliver vi hørt og får
den hjælp, vi har brug for. I er der med
det samme. Vi ved, hvor I er – I er meget obs. på vores trivsel: vi bliver set,
samlet op på og spurgt til. Jeg oplever
tillid og trivsel. Det, at I ser – og tilgodeser mig – gør, at jeg ser og tilgodeser
forældrene og børnene. Oplever, at I
tænker på en, man føler ikke bare, at
man er – I interesserer jer for, om man
trives. Et eksempel er påskehilsnen (før
påske modtog alle medarbejdere en erkendtlighed for deres arbejde) – det fik
mig til at tænke: ”de synes, vi gør det
godt – nu skal vi belønnes for det.”
Vores oplevelser med unisans (to trivselsarrangementer og udarbejdelse af
personprofil). Der er mange trivselstiltag; nogle, som vi først efter noget tid
kan se højner trivslen, men der er ingen tvivl; der er en mening med det, I vil
os det bedste og hjælper os på vej, så
trivslen kommer. I gruppen har vi snakket om at mødes udenfor arbejdstid ca.
hver anden måned – så hører vi det
samme og oplever en god fælles stemning.”
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

En mor, der fortæller, at hendes
dreng i bilen sagde til hende: ”Du
kan godt køre mor, jeg løber selv
ind til Rita” – det er da trivsel og
tryghed!

”Der er kommet bedre trivsel i den ny
kommune (siden 2007) – det skyldes
helt bestemt ledelsen – man ved, hvor
man har den og der bliver taget hånd i
hanke med tingene.
Jeg har oplevet det selv: på det tidspunkt min far var døende, sygemeldte
jeg mig en dag, fordi jeg hostede så
meget og ville til lægen. På vej hjem
derfra, drejede jeg ubevidst ind omkring dagplejekontoret. Så snart jeg så
ryggen af min pædagog, begyndte jeg
at græde. Lederen trådte straks til og
vi satte os alle tre og snakkede. Inden
længe sagde hun: ”Jeg sygemelder dig
på ubestemt tid, nu tager du hjem og
sover et par timer, så kører du ned til
din far og så kommer du herind igen
næste torsdag og fortæller, hvordan du
har det.”

T

Trivsel

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
Noget andet, der højner trivslen, er muligheden for heldagslegestue – den giver
noget socialt og noget godt for mig; her
kan vi kolleger bruge hinanden, vi deler
godt og skidt, deler erfaringer og hjælper
hinanden. Vi har en god tovholder, der
tør skære igennem og kalde en spade
for en spade. Indimellem holder vi også
”skur-møde”, hvor der virkelig bliver talt
igennem og lavet klare linjer.
Vi mødes også udenfor arbejdstid til den
årlige drivhusfest og weekendtur; det giver et godt sammenhold i gruppen.”
(Dagplejer Lisbeth Christensen, Fjelsø)

”At der lyttes til en.
Trivselsarrangementer.
Aftenmøder og arrangementer, hvor vi
får mange gode input.
Besøg af pædagogen og kontakt med
tillidsrepræsentanten – at der er nogen
at trække på/snakke med – det er med
til, at man trives i sit daglige arbejde.
Jeg har oplevet et gruppeskifte. Jeg trivedes ikke i den gruppe, jeg var kommet
i, det fornemmede min leder og spurgte
til det. Det er dejligt at kunne komme
med det, der er svært, blive lyttet til og
opleve, at der så bliver handlet derpå.
Vores leder vil os alle sammen det bedste.”
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

2. I dagplejen lægges stor vægt på
dagplejepædagogernes trivsel.
Hvordan oplever du det?
”Det, at der i hverdagen gives rum og
plads til det enkelte individ.
Den dag, det måske ikke lige kører, bliver der taget hånd om det fra lederens
side – vi bliver taget ind og hørt på – ud
fra det laves nye planer.
At der altid bliver spurgt ind til, fulgt op
og vist interesse.
At vi ca. en gang om året har et større
trivselsarrangement med trivselsfremmende events og aktiviteter; coaching,
personprofiler, samarbejde m.v. At der
er indlagt overraskelsesmomenter – det
kan jeg leve højt på længe!
At der fysisk stilles goder til rådighed;
stave til ti minutters stavgang, massagestolen til når vi har noget, der skal gennemlæses osv.
At få en uventet blomsterbuket – det er
en stor erkendtlighed for mig – der gør,
at jeg føler mig værdsat som den jeg er.
At vi kan høre lederen kæmper for os og
fortæller den gode historie om os, både
til øvrige faggrupper, i forældrebestyrelsen og til øverste leder – det virker anerkendende.
At der er plads til udvikling; der bliver
skabt gode vilkår og rammer for uddannelse; jeg fik f.eks. en ny bærbar computer til min Marte Meo uddannelse.”
(Dagplejepædagog Jette Risgård)

T

Tumle og lære
Børn nyder at bruge deres krop og erfare, hvor meget de kan gøre med den.
At løbe, klatre, trille, kravle hoppe, gå,
falde og springe er alt sammen med til
at styrke børns egen fornemmelse og
motorik. Når kroppen trives, styrkes
den sunde selvtillid, og når selvtilliden
er god er der overskud til at kunne hjælpe andre. I naturen er der rig mulighed
for at udforske netop alt dette, hvorfor
det er så skønt for børn at komme ud
hver dag. Jo mere naturlig et terræn
er, jo mere har børn mulighed for at afprøve deres egne grænser og tilegne
sig nye færdigheder. I naturen har børn
den mest fantastiske mulighed for at
lege sig til læring!

U

Uddannelse
Vi uddanner os for at dygtiggøre og udvikle os,
samt sikre at vi kan udføre et professionelt arbejde. Uddannelse vægtes højt i dagplejen og tilfører såvel hele organisationen, som den enkelte
noget værdifuldt.
Vi uddanner os blandt andet inden for
følgende områder:
• For tidligt fødte
• Sensitive børn
• Tegn til tale/babytegn
• Børns motoriske udvikling/
bevægelse
• Førstehjælp
• Sprog
• Natur
• Musik
• ICDP
• Inklusion
• Marte Meo
• Personlige kompetencer
Som et led i videndelingen afholder vi interne
kurser, hvor vi videregiver vores tilegnede viden
til kolleger og medarbejdere.
”I dagplejen arbejder man kvalificeret; det er ikke
bare børnepasning, men via uddannelse til dagplejerne sikres et fagligt fundament for arbejdet.
De kan helt klart honorere mere end bleskift og
madning.”
(Bodil Bjerre Mikkelsen, leder af børnehaven Lillevangen
i Aars)

”Jeg ser fagligheden som STOR. Dagplejerne uddannes til at kunne bruge mange redskaber/værktøjer, de trækker på dagplejepædagogen, og der er altid kort vej fra råb om hjælp
til handling. Desuden er der mulighed for kollegial sparring i heldagslegestuen, hvor de forskellige udfordringer kan blive vendt og drejet i det faglige fællesskab.
Der gives plads til dem, der vil ha’ udvidet deres horisont via uddannelse, f.eks. naturdagplejere.
Det kræver en bestemt personlighed at kunne være en faglig dygtig dagplejer – en stor cadeau til dem, der ansætter – at de kan spotte dem, der KAN det der.”
(Trine Grøn, forælder i dagplejen)

U

Udviklingsplanen
I dagplejen bruger vi udviklingsplanen for at
skabe de bedste udviklingsbetingelser for
barnet; den sikrer, at barnet bliver mødt der,
hvor det er og den er genial, fordi den kombinerer ICDP og Marte Meo principperne med
læreplanstemaerne og kan bruges i den gode
overgang fra dagpleje til børnehave.
Udviklingsplanen for udviklingsalderen 0-6 år
er udarbejdet i 2008/revideret 2012 af Marte
Meo supervisorerne Lone Bakke, Susanne
Remien og Anita Tusindfryd.
Vores intention med at bruge udviklingsplanen er, at den kan give dagplejer et fagligt overblik - den:
• giver, via observation, viden om det enkelte barns udviklingstrin
• tydeliggør, hvilken indsats, der er brug for
fra den voksne for at støtte barnets udvikling til næste trin
• skaber detaljeret kendskab til den aktuelle
gruppes kompetencer og behov for udvikling/læring
• sikrer et kvalificeret valg af rækkefølge og
niveau for læreplanstemaerne
• Er god som forberedelse til og fundament
for forældresamtaler med klar formidling af,
hvordan barnets udvikling støttes, og hvad
forældrene kan bidrage med.
”Jeg er i gang med den første – kan se, at det
bliver rigtig godt. Det bliver tydeligt, hvilke ressourcer barnet har og hvad det er på vej til at
lære – altså, hvor jeg pt. skal sætte ind for at
hjælpe barnet videre. Kanon arbejdsredskab
– det sikrer, at jeg får fokus på det, der lige
netop skal til for at det gør en forskel.”
(Dagplejer Marianne Lapirtis, Farsø)

”Det bliver rigtig godt, når vi får arbejdet os
igennem dem; en sammensmeltning af samspilshuset, læreplanerne og den gode overgang, jeg informerer forældrene, så ingen føler, at det er farligt, men tværtimod en gevinst
for det enkelte barn.”
(Dagplejer Hanne Pedersen, Aars)

”Vil ønske, at den kan gå videre til børnehave
og skole.”
(Dagplejer Karina Nielsen, Løgstør)

Vi tror på, at udviklingsplanen kan medvirke
til en kvalitetssikring af den pædagogiske indsats, og samtidig styrke dagplejers bevidsthed om egen praksis. Vores humanistiske
menneskesyn kommer til udtryk ved, at der
tages udgangspunkt i det enkelte barn og det
er den voksnes ansvar at skabe de rammer
og vilkår, der stimulerer barnet til videre udvikling. Det er vores ønske, at udviklingsplanen
kan følge barnet til det begynder i skole – det
vil give barnet de bedste muligheder for tryghed og udvikling.

V

Videndeling
Det er en stor udfordring at videndele i
dagplejen, fordi vi kun ser hinanden enkelte gange om ugen eller måneden –
men vi VIL det. Det er ikke blot en mulighed, men et krav. Vi opmuntres og
motiveres til det, samtidig med, at der
skabes rammer for, at det rent praktisk
kan lade sig gøre; dagplejepædagogerne sidder sammen i et stort og åbent
kontorlandskab, mens dagplejere de fleste uger samles i deres respektive legestuer – andre gange indkaldes til møde i
små eller større grupper.
Videndeling foregår, når vi uformelt mødes og snakker sammen om arbejde,
opgaver og udfordringer – giver hinanden sparring, men også når vi formelt
indkaldes til debat eller en form for undervisning omkring arbejdsgange, projektplaner eller udbytte af uddannelse.
Vi ser videndeling som en værdifuld vej
til udvikling, og som en nødvendighed
for sammen at kunne implementere nye
tiltag i dagplejen.
Walk and talk
På mange møder indlægges tid til en
walk and talk – to og to følges ad på en
gåtur, mens der videndeles om et specifikt emne. Det giver god synergi og nye
handlemuligheder.

”Sammen er vi bedst”-møder
Hver torsdag samles dagplejepædagoger og ledelse til ”Sammen er vi bedst”møde; her videndeles ved at drøfte og
sparre på problemstillinger, erfaringsudveksles og præsenteres ny viden, ideer
og tiltag.
For os er det vigtigt at dele viden med
hinanden. Det gør, at vi har en stor ressourcebank at trække på og at vi alle får
glæde af hinandens knowhow og kompetencer. Eksempelvis har vi en del dagplejere, der er uddannet naturdagplejere
og ergonomivejledere, en sprog- og en
naturpædagog, en, der har uddannelse
indenfor ICDP og en Marte Meo terapeut.
Disse har hver især ansvar for at udbrede kendskabet til og implementere deres
område i dagplejen og anerkendes gang
på gang, ved at blive brugt fagligt af deres kolleger.
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Værdier
I dagplejen Vesthimmerlands Kommune
har vi sat ord på, hvad det i praksis betyder, når vi efterlever vores værdier.
Hvad kan dagplejepædagogerne
tilbyde dagplejeren?
Vi er rummelige, åbne, imødekommende
og positive overfor dig.
Vi er nysgerrige på dig som person og
spørger til, hvad DU tænker og føler. At
møde dig der, hvor du er, giver os muligheden for at se dig som en unik dagplejer
med mange ressourcer.
Vi skaber tryghed, så du kan stole på os,
trives og udvikles.
For os er det en værdi at reflektere over
det, du fortæller, for derved at anerkende
dig for den, du er. Vi tager dig alvorligt, er
troværdige, og vil i dialog med dig.
Vi udviser tillid, vi er åbne, ærlige og anerkendende overfor dig.
Vi udlever det ved at lytte til dig og ville dig
det bedste. For at kunne give dig faglig
sparring, tager vi udgangspunkt i dig og
dine problemstillinger. Vi tror på du gør dit
bedste og tager dig alvorligt i alle henseender.
Vi respekterer dig som den, du er og møder dig i et ligeværdigt samarbejde. Vi lytter til dig, tager dig og dine problemstillinger alvorligt og forsøger at forstå. For os
er det vigtigt at give konstruktiv feedback,
at sige til og fra, for at finde fælles løsninger.

Vore forventninger til dagplejerne
Vi forventer, at du er rummelig, åben,
imødekommende og tager godt imod alle.
For os er det vigtigt, at du kan acceptere
forskelligheder og sætte dig i andres sted.
En ting en dagplejer hos os kan rumme,
er desuden det, at udvise indlevelse for
den enkelte. Det kæder vi sammen med
at være nysgerrig på andres normer,
værdier og behov og lytte til det, de har
at bibringe opgaven. Arbejdet med børn
i alderen 0-3 år kan godt byde på uventede forandringer. Her er en positiv tilgang
fantastisk, og med en fleksibel indstilling
oveni, bliver dagene gode for alle.
Vi forventer, at du skaber tryghed, er nærværende, anerkendende og omsorgsfuld.
Til det hører selvfølgelig, at du udviser
hjertevarme, har lyst til at se og høre den
enkelte og derfor gerne tilpasser rammerne til den enkeltes behov. Tryghed for
de små er selvsagt også en genkendelig
hverdag med en positiv rollemodel, der er
til stede i nuet.
Vi forventer, at du skaber et tillidsfuldt miljø, er troværdig, ansvarsfuld og har en positiv indstilling til andre. Når du er tydelig i
dine signaler og udviser ro og handlekraft,
vækker du tillid hos børn og forældre. Så
er det naturligt at holde fokus på opgaven
og tro på dig selv i forhold til den. Vigtigst
af alt for tilliden er naturligvis, at du som
dagplejer er åben og ærlig, samt er bevidst om din tavshedspligt og overholder
den.

Vi forventer, at du udviser respekt i dit
arbejde, er anerkendende og accepterer
andre i et ligeværdigt samarbejde. Dette
indebærer, at du kan forholde dig fordomsfri overfor andre og tage dem alvorligt, der hvor de er i deres liv. Respekten
for forskellige værdier og normer er vigtigt, når vi arbejder med andres børn, derfor skal måden vi siger til og fra på også
være ordentlig.

V

Værdifuld læring
Børn efterligner det de ser, i forskellige faser afhængig af alderstrin, men principielt
efterligner børn altid. Det vigtige spørgsmål er derfor: Hvilken kvalitet ønsker vi at
give vores børn? Hvad ønsker vi at lære
barnet? Uden efterligningsbilleder, taget
fra den konstruktive opbygning af hverdagen, vil barnet efterligne andet, som det
har set på f. eks. fjernsyn eller andre steder. Børn efterligner hvad som helst, det
er op til os voksne at give livet og efterligningen mening, gennem de handlinger vi
foretager os i vores hverdag.
At udføre noget meningsfyldt sammen giver sociale kompetencer!
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Øjenkontakt
Barnet/personen bruger øjenkontakt til
at spejle sig i den voksne- til at se den
voksnes reaktion på barnet/personen, på
omverdenen. Derved opbygger barnet/
personen sociale erfaringer med sig selv
og andre. Barnet/personen bruger øjenkontakten som orienteringssystem, så det
via øjenkontakt kan aflæse, om det er på
rette vej.
Øjenkontakt udvikler sig ikke af sig selv,
der skal være en følelse eller andet, der
giver en lyst til at have øjenkontakt med
et andet menneske. For at barnet/personen kan bruge øjenkontakten som orienteringssystem, skal der være opbygget
en tillid og erfaring, som giver barnet/personen lyst til/en grund til at se på andre.
Øjenkontakt er også en mulighed for følelsesmæssig udvikling og grundlæggende
for et barns/persons udvikling af tilknytning og selvværd.
Det barn/person som har udviklet en øjenkontakt og er vænnet til, at den voksne er
tilgængelig, vil vende sig mod den voksne
og tjekke ved et kort kik på den voksne,
når det oplever noget nyt for at få en bekræftelse på, om det er ok at fortsætte eller for at dele oplevelsen.

Å

Åhhhhh,
vi takker for
inspiration
og information
Litteraturliste

• Ser man det, marte meo metoden i
et udviklingspsykologisk perspektiv
Jytte Birk Sørensen. Dafolo
• Barnets interpersonelle univers
Daniel Stern
• SMTTE-modellen
Ministeriet for Børn og
Undervisning
• Arbejdsglæde/Stjernestunder
Lisbeth G. Petersen, LGP-consult
• Coaching på jobbet
• John Whitmore
Peter Asschenfeldts nye forlag
• Systemisk ledelse, den refleksive
praktiker
Carsten Hornstrup, Jesper LoehrPetersen, Allan Vinther Jensen,
Thomas Johansen og Jørgen
Gjengedal Madsen
Dansk Psykologisk Forlag
• Relationer i organisationer,
en verden til forskel
Gitte Haslebo
Dansk Psykologisk Forlag
• Inspiratorium
unisans A/S

• Her er jeg! Hvem er du?
-Om nærvær, respekt og grænser
mellem voksne og børn
Jesper Juul. Apostrof
• Personlig kommunikation
- 6 trin til god dialog på arbejdspladsen
Birgitte Sally. Gyldendal business
• Børns adfærd
Frances Ilg og Louise B. Ames
Rhodos
• Livet i familien
Jesper Juul. Apostrof
• Vejen til empowerment
Ken Blanchard, Johan P. Carlos og
Alan Randolph. Forlag birmar A/S
• Hvad fylder vi i børnene?
Jonna Deibjerg. Høst & Søn
• Vores barn - De første seks år
Penelope Leach
Lindhardt og Ringhof
• Barnet på vej mod selvstændighed
Oddbjørn Evenshaug og Dag
Hallen. Lohse

slå
å
s
,
r
o
e sp
t
t
æ
s
t
om a
e
ket.
k
r
s
æ
n
v
ø
t
d
g ny
o
....og e
p
o
e
n
ans
s
i
n
fødder
u
a
en fr
s
l
i
h
n
E

