Notat vedr. anmeldt tilsyn Eventyrhuset d. 1. oktober 2019 kl. 8.00
Samtale med daglig leder Katrine Christensen.
Emnet var implementering af styrket læreplan 1. juli 2020.
Eventyrhuset er pr. 1. september 2019 blevet godkendt til en integreret institution med 25 børn i alt.
P.t. er der i vuggestuen 14 børn og i børnehaven 3 børn.
Børnene er inddelt i flg. grupper:
Drager: de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene (6 børn)
Trolde: børn omkring de 1.6 år (5 børn)
Smølfer: fra 6 måneder (6 børn)
Den 23. oktober afholdes pædagogisk dag, særligt med fokus på den videre implementering af
styrket læreplan. Udover pædagogiske dage har personalemøderne været brugt som et rum til
implementering af styrket læreplan. Man har valgt at følge rækkefølgen i dokumentet: styrket
læreplan, indhold og rammer.
Status.
• Den styrkede læreplan er tilgængelig på hjemmesiden.
• Der er arbejdet med de 9 tematikker i det pædagogiske grundlag.
• Der er udarbejdet 5 ”læreplansblomster”.
• Afsæt i fælles læst litteratur.
• Bestyrelsen informeret omkring lovændring vedr. styrket læreplan. Daglig leder fortæller, at
bestyrelsen efter den pædagogiske dag skal inddrages yderligere omkring ”overgange” samt
”børns læring”.
Der blev drøftet og givet eksempler på, hvordan der kan arbejdes med:
• Mål for sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læring, evalueringskultur og
dokumentation, børnemiljøet, inddragelse af lokalsamfundet samt forældrebestyrelsens
opgave ift. styrket læreplan.
• Derudover blev der anvist link til små videoklip til inspiration med det videre arbejde med
styrket læreplan. Videoklip er fra emuportalen, dagtilbud.
• Under punktet Eventyrhuset i læreplan tilføjes værdigrundlag, organisering, særlige fokus i
pædagogisk praksis m.m.
Det er aftalt med daglig leder, at jf. §8 skal den skriftlige læreplan i aldersintegrerede institutioner
udarbejdes under hensyntagen til aldersgrupper. Det betyder, at der i læreplanen gives konkrete
retningsanvisende praksiseksempler fra alle 3 grupper.
Efter afholdelse af pædagogisk dag giver daglig leder en tilbagemelding på status vedr.
implementering af styrker læreplan til pædagogisk konsulent.
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