HANDLEPLAN FOR UDVIKLINGSPUNKTER VED DIALOGBASERET TILSYN
Handleplan for perioden: 01.01.2021 til 01.04.2021
Beskrivelse
Udviklingspunktet der skal arbejdes
med jf. det pædagogiske tilsyn

Hvilke konkrete dele fra
udviklingspunktet arbejdes der med

Sikre at børnene mødes positivt og de voksne er
nysgerrig på barnet perspektiv, motiv og intentioner.
Samt fokus på at de voksne fortæller børnene hvad de
må, fremfor hvad de ikke må.

Vi vil i personalegruppe drøfte vores børnesyn og
hvordan vi møder børnene.
De voksne skal have mere fokus på kommunikationen
med børnene og fortælle hvilken adfærd den voksne
gerne vil se.
De voksne skal tage handling og gå foran børnene og
vise, hvordan børnene skal handle.

Mål - Hvad vil vi gerne opnå
Vi vil gerne opnå at alle børn føler sig imødeset og
mødes positivt.
At de voksne har større fokus på hvordan de
interagerer med børnene, så vi kan sikre at
kommunikationen udvikler sig positivt for alle børn.
At de voksne bliver mere nysgerrige på børnenes
perspektiver, motiver og intentioner.
Tiltag – Hvad vil vi gøre for at nå
målet

Vi skal ændre praksis, så vi ikke bruger ordet ”nej”
men i stedet tager handling og viser børnene, verbalt
eller fysisk, hvad det er vi forventer af dem. Altså gå
foran barnet og være rollemodel.
Vi skal have fokus på ikke at tillægge barnet en
bestemt holdning i konflikter, men lytte og se på
barnets udtryk i den specifikke kontekst og handle
derefter.
Vi evaluerer løbende om vores indsatser virker efter
hensigten eller om der er behov for at ændre strategi.

Ansvarlig – Hvem gør hvad
Team lederen og det pædagogiske personale
igangsætter selve tiltagene i forhold til at ændre
praksis og være mere åben over for børnenes
perspektiver, motiver og intentioner.
Tegn – Hvad vil vi se efter for at
vurdere om vi er på vej til at nå målet

At alle voksne er mere tydelige i deres interaktioner
med børnene.

Beskrivelse
At alle voksne er mere bevidst om hvordan de
kommunikerer med børnene og sætter ord på hvad de
vil frem for hvad de ikke vil.
At alle børn oplever at de voksne gør sig umage med
at forstå deres intentioner.
Opfølgning – Hvordan og hvornår vil
vi vurdere om vi har nået målet

Vi drøfter og evaluere løbende vores pædagogiske
tiltag og fortager løbende justeringer.
Også ved selvevalueringen af den enkelte pædagog.
Vi drøfter på p-mødet i marts om vi kan se en
ændring i praksis.

