Udviklet og afprøvet i Herning Kommune

Forløbsværktøj

til at støtte didaktiske refleksioner i
planlægningen af pædagogiske forløb
Forløbsværktøjet støtter det pædagogiske personale i at arbejde med planlægningen af pædagogisk praksis ud fra et dobbelt fokus, dvs. et fokus på både mål for
børnenes læring og et fokus på mål for læringsmiljøet og egen praksis.
Gennem en didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde kan det pædagogiske
personale understøtte interaktionen med børnene i den pædagogiske hverdag med
tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, leg og rutiner. Didaktik rummer grundlæggende refleksioner over formål og pædagogiske mål, indhold, pædagogiske principper og
metoder samt gennemførelse af praksis (Se Inspirationskatalog om inkluderende og
stimulerende læringsmiljøer på www.emu.dk/omraade/dagtilbud).
Forløbsværktøjet tilbyder en struktur for forskellige trin i de didaktiske refleksioner,
som I kan følge, når I planlægger pædagogiske forløb i små og større børnegrupper
i hverdagen. Forløbsværktøjet understøtter, at I får skabt en sammenhæng mellem
jeres viden om børnenes behov og interesser, og de mål, I formulerer for børnegruppens udvikling, samt jeres mål for læringsmiljøet. Forløbsværktøjet indeholder refleksionsspørgsmål til de enkelte trin i planlægningsarbejdet af pædagogiske forløb, som
kan ´guide´ jeres refleksioner.

Sådan bruger I forløbsværktøjet
1. Værktøjet består af to dele. Den første del af forløbsværktøjet lægger op til, at I i jeres dagtilbud eller
afdeling har en fælles drøftelse i personalegruppen
af, hvilke pædagogiske mål I ønsker skal rammesætte jeres arbejde med børnegruppen den kommende
periode. Drøftelsen tager afsæt i jeres observationer
og vurderinger af børnenes aktuelle behov, interesser
og forskellige forudsætninger.
2. Den anden del af forløbsværktøjet anvender I på planlægningsmøder i den enkelte stue/gruppe. Her drøfter
I refleksionsspørgsmålene i fællesskab med udgangspunkt i den børnegruppe, som I har ansvar for i hverdagen. I drøftelserne konkretiserer I dermed, hvordan
jeres fælles pædagogiske mål for dagtilbuddene bliver
omsat i mål, tegn og tiltag, som er relevante for at
fremme deltagelsen for lige præcis jeres børnegruppe.
I noterer kort jeres planlægning i skemaet.
3. Det udfyldte forløbsværktøj danner dernæst afsæt for
gennemførelsen af et afgrænset pædagogisk forløb,
men i høj grad også jeres løbende refleksioner over
børnenes deltagelse og målene for jeres egen praksis.
Hvilke tegn ser I hos børnene? Er der behov for at
foretage små justeringer i jeres praksis og samspil
med børnene?

Redskabet, du læser om her, er
udviklet i et samarbejde mellem Herning Kommune, fagpersoner og konsulenter som en del af forsknings- og
udviklingsprojektet ”Styrket fokus
på børns læring i dagtilbud”. Det er
Undervisningsministeriet, der står
bag projektet i samarbejde med
Børne- og Socialministeriet. Projektet
har til formål at styrke dagtilbuddenes arbejde med kvalitet i den
pædagogiske praksis.

4. Forløbsværtøjet kan også anvendes som afsæt for
evalueringen af jeres forløb på en stue-/gruppemøde. Det vil sige, I følger op på de mål og de tegn, I
har opstillet, ved at drøfte den dokumentation I har
indsamlet undervejs i forløbet. Hvad fortæller dokumentationen jer? Kan I se tegn på, at I når de mål, I har
opstillet, og hvad kan I forbedre i jeres praksis i næste
forløb for at støtte børnenes deltagelse bedst muligt
og understøtte målene for deres trivsel, udvikling og
læring?

Det skal I være
opmærksomme på
• Kommer forløbsværktøjet rundt om alle de elementer,
som I synes er vigtige i jeres planlægning af det pædagogiske arbejde?
• Hvem er ansvarlig for skriftligt at notere jeres beslutninger om forløbet i forløbsværktøjet?
• På hvilke møder vil I anvende forløbsværktøjet?
• Hvordan deler i planlægningen af jeres praksis med
kolleger fra andre stuer/grupper og dermed sikrer
inspiration og læring på tværs?
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Udviklet og afprøvet i Herning Kommune

Forløbsværktøj
Redskab til at støtte didaktiske refleksioner, når I planlægger
pædagogiske forløb i små og større børnegrupper.

Redskab

Dagtilbuddet/afdelingen: Fælles ramme
Hvad kendetegner børnegruppens behov, forudsætninger kompetencer,
mv?
Vores børnegruppe
lige nu:

I lyset af vores analyse af børnegruppen - hvad er så vores tema for
børnegruppens læring og udvikling de kommende [xx] uger?
Fælles tema
for børnegruppen

Mål for
vores læringsmiljø
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Hvad er målet for vores læringsmiljø? Hvad skal kendetegne vores egen
praksis i forhold til at støtte børnegruppen og særligt børn i udsatte
positioner?
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Stuen: Planlægning af forløb i børnegrupper

Analyse af
børnegruppen
på stuen

Hvilke forudsætninger, kompetencer, interesser og optagetheder hos
den aktuelle børnegruppe er vigtige at have opmærksomhed på?

Hvad er vores mål for børnegruppens læring og udvikling på de kommende [xx] uger?
Mål for
børnegruppen

Hvordan sammensætter vi vores små/større børnegrupper, hvis vi skal
understøtte målet bedst muligt?

Sammensætning
af børnegrupper

Hvordan vil vi
arbejde i planlagte små
grupper for at nå målet?

Pejlemærker til refleksion:
• Relationer børnene imellem (evt.
mulige nye relationer)
• Børnenes forudsætninger og
behov

•B
 arn-voksen relationer
•A
 lder
•K
 øn

Hvilke aktiviteter og lege vil vi lave for at støtte børnene - særligt med
fokus på, at børn i udsatte positioner får deltagelsesmuligheder?

Fortsættes på næste side
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Stuen: Planlægning af forløb i børnegrupper
I hvilken hverdagssituation/rutine vil vi have fokus på at understøtte
målet i små grupper? Og hvordan kan det fx ske?
Hvilken hverdagssituation/
rutine har vi sideløbende
opmærksomhed på?

Hvilke tegn på vej til læringsmålet vil vi dokumentere undervejs i grupperne?
Hvad er tegnene på vej
til læringsmålet?

Hvad vil vi som voksne have fokus på i vores samspil med børnene?
Tegn på proceskvalitet og støtte af børnene?
Hvad er den voksnes rolle
i læringsmiljøet

Hvordan indsamler vi dokumentation i forløbet – tegn på børnenes
læring og tegn på den voksnes proceskvalitet?
Hvilken dokumentation
indsamler vi, og hvordan?
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