Notat vedr. anmeldt tilsyn Eventyrhuset d. 1. marts 2019 kl. 8.30
Samtale med daglig leder Katrine Christensen.
Emnet var implementering af styrket læreplan 1. juli 2020.












Pædagogisk dag afholdt nov. 2018, hvor der blev arbejdet med styrket læreplan.
Det pædagogiske grundlag blev drøftet med henblik på at styrke fælles sprog og fælles
forståelse af de 9 temaer. Derudover blev der arbejdet med de 3 første læreplanstemaer samt
udvekslet ideer til, hvordan lokalsamfundet kunne inddrages i læringsmiljøer for børnene.
Der er konkretiseret retningsanvisende eksempler på, hvordan det pædagogiske grundlag
kommer til udtryk i institutionens hverdag sammen med børnene. Ligeledes er beskrevet
retningsanvisende eksempler på, hvordan læreplanstemaerne kommer til udtryk i hhv.
rutine, leg og vokseninitieret aktiviteter. Fx hvordan styrker ”leg med klodser” den
motoriske udvikling men også de øvrige læreplanstemaer. I forhold til forældrene kan det
være med til at synliggøre og udvide billedet på, hvordan der arbejdes med børns trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Styrket læreplan har givet anledning til en større bevidsthed om læringspotentialet i de
pædagogiske rutiner. Fx hvad er vigtigt i situationen: at børnene kommer ud på legepladsen
eller at vi øver os i selvhjulpenhed i forhold til af- og påklædning. I forhold til ture/små
udflugter ud af huset er fokus flyttet fra ”hvor skal vi hen” til ”rejsen dertil”.
I personalegruppen er man blevet optaget af den voksnes rolle i forhold til børnenes leg samt
børneperspektivet. Fx er den voksne mindre styrende og følger i højere grad børnenes
initiativer og støtter dem i at få øje på hinanden i børnefællesskabet.
Forældrebestyrelsen er p.t. informeret omkring styrket læreplan. Der vælges ny bestyrelse
her i marts. Herefter besluttes det videre arbejde.
Dokumentet ”Styrket læreplan, indhold og rammer” lægges på hjemmesiden som pdf samt
datoen for seneste opdatering skal fremgå.
Fremadrettet er styrket læreplan på som et punkt til hvert personalemøde.
Der er aftalt en pædagogisk dag i oktober 2019, hvor bl.a. evalueringskultur er på
dagsordenen.
Der er aftalt at daglig leder udarbejder en overordnet implementeringsplan frem til juli 2020.
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