Arbejdet med inklusion i hverdagspraksis.
Sådan gør vi !
 Vi har grundlæggende kompetencer indenfor inklusion.
 Vi har grundlæggende forståelse for nødvendigheden af kollegial sparring og viden deling.
 Vi har en grundlæggende etisk forståelse for dilemmaerne i arbejdet med barn, børnegrupper, kolleger, team, forældre, ledelse.
 Vi arbejder tværfagligt – som et grundlæggende perspektiv på det sammenhængende børneliv (0-18 år) og inklusionsopgaven.
 Vi ved at grundlaget for inklusions arbejde ligger i børne- og voksenfællesskabet og læringsmiljøet.

Guide-line/linje…
Hverdagslivet udspiller sig!

En undren
melder sig!
Hvad ser vi!
Hvad
tænker vi!
Inklusions
arbejde
starter ved
overleverings
mødet
mellem hjem,
dagpleje og
daginstitutio
nen.

Børnehuset Ans
Fårvang Børnehave
Grauballe Børnegård

En PERIODE
med refleksion
/undersøgelse
/ sparring i
gruppen eller
teamet følger.
Dagligledelse
kan indrages

Aftale om små
TILTAG. På
baggrund af diverse
aftalte metoder: a.
praksisfortællinger,
b. LP model, c.
SMTTE model og
VIGTIGT – forældre
samarbejde!

Tlf. 8970 3080
Tlf. 8970 5658
Tlf. 8970 3013

Ved evaluering:
LYKKES, succes
historien
formidles.
LYKKES IKKE.
Der ”formuleres”
en BEKYMRING.

Gruppen/basis
teamet holder
fælles fokus på
pædagogisk
opgave
/pædagogisk
udfordring / fag
prof. bekymring.
Fælles-gør
problemstillinger

Mail: boernehuset.ans@silkeborg.dk
Mail: faarvang.boernehave@silkeborg.dk
Mail: grauballe.boernegaard@silkeorg.dk

Ansvar for igangsættelse af
Inklusionsprocesser:
Evaluering

LP

Gennemføre
Tiltag
Indsamle INFO:
Forældre,
Praksisfortælling,
Tværfaglig,
SMTTE
Analyse og refleksion
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Tidslinje.

Kontinuerlige viden deling og organisatorisk
læring over arbejdet med hverdagspraksis.

Hverdagslivet udspiller sig!

Det
LYKKES!
På pmøde,
Infomøde, ea.
Det
LYKKES
IKKE !

Børnehuset Ans
Fårvang Børnehave
Grauballe Børnegård

Sparring af
INKLUSIONS
PÆDAGOGEN
på
hverdagsprak
sis.
Af anden
kompetent-!
Supervision!.
Der
medbringes:
Praksis
fortælling
(dagbogsnotat
, video,
billede,
iagttagelse…),
handleplan,
Trass …….
Anvend
SKEMA.

Der viden
deles og
arbejdes
med resten
af enheden.

Ansvar for igangsættelse af
Inklusionsprocesser:
Evaluering

LP

Gennemføre
Tiltag
Indsamle INFO:
Forældre,
Praksisfortælling,
Tværfaglig,

Daglig leder
Inddrages.

SMTTE
Analyse og refleksion

Tlf. 8970 3080
Tlf. 8970 5658
Tlf. 8970 3013

Mail: boernehuset.ans@silkeborg.dk
Mail: faarvang.boernehave@silkeborg.dk
Mail: grauballe.boernegaard@silkeorg.dk

Det
LYKKES!
På pmøde,
Infomøde, ea.
Det
LYKKES
IKKE !

Der ansøges
om
INKLUSIONS
PÆDAGOG på
hverdagspraksis.
Ledelsen og
Inklusions
pædagog
visiterer – hver
5-6. måned
samt akut.
Institutionsled
er har den
endelige
beslutning.
Skriv
ansøgning på
SKEMA.
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Tidslinje.
Hverdagslivet udspiller sig!

Bevilges!
Inkl. Pæd.
deltager i
tids
begrænse
de
hverdags
praksis
forløb.

Tværfaglig
refleksion:
Netværksm
øde og de
heri liggende
samarbejde
s partnerne
i B og Fam.
Afd +
Dagtilbud!

Bevilges
ikke!

Kontinuerlige viden deling og organisatorisk
læring over arbejdet med hverdagspraksis.

Ansvar for igangsættelse af
Inklusionsprocesser:
Evaluering
Gennemføre
Tiltag
Indsamle INFO:
Forældre,
Praksisfortælling,
Tværfaglig,
SMTTE

Tværfaglig
refleksion:
Netværksmøde og de
heri
liggende
samarbejde
s partnerne
i B og Fam.
Afd +
dagtilbud!

Analyse og refleksion

Prioriter!!
Evt. ekstra personaletimer.
Søg igen!!

Børnehuset Ans
Fårvang Børnehave
Grauballe Børnegård

LP

Tlf. 8970 3080
Tlf. 8970 5658
Tlf. 8970 3013

Mail: boernehuset.ans@silkeborg.dk
Mail: faarvang.boernehave@silkeborg.dk
Mail: grauballe.boernegaard@silkeorg.dk

Tværfaglig
refleksion:
Sundhedsplejen.
Børne fys.
Tale og
sprog pæd.
Vejlednings
pæd..
Andet –
Sorgpilot ..
I dialog
med:
PPR
Familierådg
ivningen.
Handicap
afdelingen.
Læge. Børne
psyk.
Andet
netværk

Lykkes!

Lykkes ikke!
Andet tilbud
– obs plads,
special inst.
Inklusions
arbejde
”slutter”
ved
overleverin
gsmødet-

Inklusions
arbejde
”slutter”
ved
overleverin
gsmøder
mellem
hjem, skole
og
daginstitutionen.
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