
Udvikling af det pædagogiske miljø 
 
 

Formål og indhold  
Hvordan styrker vi det inkluderende, pædagogiske miljø i daginstitutionen?  
 
Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen – fx personalet på en stue – 
om at sætte et særligt fokus på jeres pædagogiske praksis. De voksnes 
perspektiver, refleksioner og handlinger er af stor betydning for 
børnefællesskaberne. Derfor er fokus i dette forløb jeres praksis  
 
I udviklingen af det pædagogiske miljø benyttes praksisnære pædagogiske 
metoder, som fx fælles iagttagelser, vejledning, sideløbende feedback og 
refleksion.  

 
For eksempel…  
- Hvordan styrker vi i teamet arbejdet med at skabe inkluderende 

børnefællesskaber og læringsmiljøer?  

- Hvordan kan vi sammen blive klogere på, hvad der skal til for at bringe 
enkelte børn i trivsel?  

- Hvordan kan vi arbejde med fx struktur, organisering eller de fysiske 
rammer, så vi i højere grad tilgodeser alle børn i gruppen?  

- Hvordan skærper vi det relationelle arbejde, fx den følelsesmæssige, 
guidende dialog?  

- Hvordan kan vi sætte fokus på arbejdet med en bestemt metode, fx visuel 
støtte, babytegn, tegn til tale, ICDP etc.  

 

Om forløbet  
Forløbet tilpasses daginstitutionens behov. Udgangspunktet er:  
- En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges  

- Iagttagelse, handlingsanvisende vejledning og sideløbende 
feedback/refleksion (3-12 uger)  

 

- Afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler mål for det 
fremadrettede arbejde  

- Opfølgende møde  
 
Der sættes som udgangspunkt fokus på ét emne ad gangen. Medarbejderen 
fra TCBU vil være en aktiv samarbejdspartner.  

 
Forventninger til daginstitutionen  
Det er afgørende, at I som personale er motiveret for at sætte egen praksis i 
spil og vil afprøve nye pædagogiske handlemuligheder. Det betyder, at det er 
nødvendigt, at der afsættes tid til iagttagelser og refleksionsmøder. Møderne 
gennemføres ca. hver tredje uge sammen med medarbejderen fra TCBU.  
 
Det forventes, at daginstitutionens leder og relevante medarbejdere (evt. AKT 
pædagogen og lign.) deltager i den indledende forventningsafstemning og det 
afsluttende møde.  

 
Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?  
Pædagogiske vejledere og/eller småbørnskonsulenter  

 

Hvis du vil vide mere  
...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Karina Vang Glud 

mailto:kavgl@vejle.dk

