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 Hvad har I været mest optaget af i arbejdet med læreplanen? 
 Da vi i 2018 skulle påbegynde arbejdet med En Ny styrket Læreplan, var vi i 

første omgang mest optagede af at få iværksat en god proces. 

 Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der senere fik navnet Læreplansgruppen, som 

i samarbejde med ledelsen lavede en proces. 

 Læreplansgruppen holdt oplæg på P-møder om vigtigheden af Læring Hele 

dagen,  

 Øget fokus på barnets stemme og på at følge barnets spor o.m.a 

 Hver stue lavede øvebaner indenfor ovenstående, som blev fremlagt på P-møder. 

 Vi arbejdede og øvede os på praksis. 

 På en pædagogisk dag i september 2019, hvor også bestyrelsen deltog, arbejdede 

vi med Børneby Østers Værdigrundlag, Ikast-brande Kommunes Børn og 

Ungepolitik og den nye Styrkede Læreplan. I grupper spillede deltagerne små 

sekvenser omhandlende ovenstående og dette blev optaget på video og vist som 

afslutning på dagen. 
 

 Hvad har I fået øje på i forløbet? 
 Vigtigheden af de voksnes deltagelse i børns leg. 

 Opmærksomhed på læringen i rutinesituationer 

 Åbenhed overfor barnets stemme. Aktiviteter får af og til en sjov drejning 

 Være fokuseret på gode processer 

 At læreplanen er et godt arbejdsredskab 

 

 

 

 Hvad er I lykkedes rigtigt godt med? 
 At få fokus på den voksnes rolle 

 …. Og at italesætte denne 

 Praksisfortællinger 

 Iagttage og beskrive 



 
 At få inddraget hele personalet og bestyrelsen 

 Fået fokus på gruppeledelse… hvorfor og hvornår 
 

 

 

 Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på? 
 Holde kadencen med alt det gode der er kommet frem i processen 

 Det gode i langsommelighed (vi har ikke noget vi SKAL nå til bestemt tid 

 I vores planlægning give plads til børns input 

 Have et øget fokus på evalueringsdelen og gøre brug af kvadrantmodellen i 

forskellige situationer. 

 Skabe rum og naturlighed til at sætte endnu mere spørgsmål til hinandens 

praksis 

 Vidensdeling på tværs af enheder og på tværs af special- og almenområdet 

 

 

 


