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Danmarks bedste læringsmiljø.
Arbejdet med udviklingen af inklusion og læringsmiljøer er en kontinuerlig og vedvarende proces.
Formålet med dette, er således at skabe de bedst mulige inklusions- og læringsbetingelser for alle
børn i Lyngby – Taarbæk kommune

CUP`s udvalgte indsatsområder i virksomhedsplanen 2014.
-

Implementeringen af LTKs læringsgrundlag
Arbejde med SAL i netværket
Arbejde med AL i netværket
Indsats i forhold til inklusionspuljen
Indsats i forhold til naturpuljen

BVI`s udvalgte indsatsområder i kontrakten/virksomhedsplanen 2014.
-

Fælles projekt ud fra læringstemaet: ” Krop og bevægelse”

Børnehuset Troldebo’s udvalgte indsatsområder
-

Arbejde med SAL og AL
Ny struktur på de pædagogiske læreplaner
Fokus på natur og naturfænomener - med DYR som overordnet tema i alle
læreplanstemaerne
Inklusion – sociale kompetencer

Cup`s udvalgte indsatsområder.
BVI netværkets vision for ledernetværket er, at det er professionelt, strategisk og udviklende
samarbejde.
Værdigrundlaget for det professionelle samarbejde for alle medlemmer i netværket er:

Fleksibilitet

Refleksion

Anerkendende
kommunikation

Faglighed

Tillid

Ovenstående værdigrundlag er udgangspunktet for, hvordan vi samarbejder om indsatsområder i
netværket
Implementeringen af LTKs læringsgrundlag.
Læring sker i praksis og i relationer, når børnene er aktive i meningsfulde aktiviteter, i
samspil med andre børn eller voksne.
Læring bygger på aktiv deltagelse, der giver mening for den enkelte.
I 2013/ foråret 2014 arbejder BVI netværket med at udfærdige en fælles strategi og
definition for inklusion og læringsmiljø.
Delmål:
• At BVI netværkets fælles strategi og definition for inklusion og læringsmiljø
tager udgangspunkt i LTK s læringsgrundlag.
Overordnet mål:
• At alle børn, i videst muligt omfang, inkluderes i det almene miljø og at alle
børn føler sig set, hørt og anerkendt som en aktiv og værdifuld del af
forpligtende fællesskaber, hvor voksne respekterer og støtter barnet i dets
udvikling.

Arbejde med SAL og AL i netværket:
I BVI netværket arbejder vi på tværs med erfarings- og videndeling af SAL og AL.
To gange årligt mødes tovholderne på tværs af netværket.
Delmål :
•

At skabe et netværk for tovholderne, hvor der er mulighed for at udveksle
erfaringer og videndele for at skabe et fælles grundlag for, hvordan der
arbejdes med SAL og Al som metoder i netværket.

•
Overordnet mål:
• Metoderne danner grundlag for, hvordan der udvikles og reflekteres inden for
rammerne af Danmarks bedste læringsmiljø.

Indsats i forhold til inklusions- og naturpuljen.
I et inkluderende læringsmiljø skaber vi miljøer, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte
barns ressourcer. Personalets opgave er at deltage og støtte barnet i dets udvikling/læring
således, at alle børn har lige muligheder for at være en del af sociale og lærende fællesskaber.
Et lærende fællesskab er f.eks.: Natur.
I BVI netværket arbejder vi med naturpuljen ved at kompetenceudvikle naturtovholderne
med f.eks. fokus på de mindre børn, ture på tværs, natur og teknik for børn i alle aldre.
Delmål:
• I forhold til inklusions- og læringsmiljø arbejder personalet på en temadag i
samarbejde med psykolog, Lene Gundersen, om at samle og udfærdige det
endelige inklusions- og læringsgrundlag for BVI netværket.
• Souscheferne udfærdiger fælles strategi for indsatsområdet natur, på baggrund af
institutionernes overordnede læreplanstema: Natur og naturfænomener. Strategien
forventes afsluttet ultimo 2014
Overordnet mål:
• En del af Inklusionspuljen anvendes til at udfærdige fælles strategi for inklusion
og læringsmiljø.
• Naturpuljen anvendes til at give børnene i netværket lærende natur oplevelser.

Fælles indsatsområde: ”Krop og bevægelse”/ tema fra de pædagogiske læreplaner.
Netværket har besluttet at lave et fælles indsatsområde på tværs af institutionerne i ugerne 36,37
og 38 2014.
Souscheferne udarbejder den overordnede ramme for projektet.
Læreplanstovholderne detailplanlægger forløbet.
Delmål:
•

Fælles indsatsområde på tværs af institutionerne giver mulighed for inspiration og
motivation til i det daglige pædagogiske arbejde at sætte fokus på temaet ”Krop og
bevægelse”.

Overordnede mål:
• Målet er at kunne videndele og udnytte netværkets kompetencer vedr. ”Krop og
bevægelse”, og derved udvikle endnu bedre dagtilbud.
• Vi ønsker at skabe et bredt samarbejde på tværs af institutionerne i netværket og
derved styrke fagligheden.
• Vi vil bevare mangfoldigheden og udnytte netværkets ressourcer og kompetencer
optimalt.

Børnehuset Troldesbo’s udvalgte indsatsområder
Arbejde med SAL og AL
Delmål
Personalet skærper opmærksomheden med fokus på aftalte pædagogiske tiltag. Udvikler et fælles
sprog og pædagogisk tilgang.

Mål
Bruger redskaberne i SAL og Al til at udvikle det pædagogiske arbejde til gavn for det enkelte barn
og gruppen.

Ny struktur i arbejdet med de pædagogiske læreplaner
Delmål
At arbejde med et overordnet emne som skal være gennemgående over hele året.
At sætte fokus på de enkelte temaer i forskellige måneder, ved at de 6 læreplanstemaer vil blive
fordelt i et årshjul.
Mål
At etablere en ny struktur, hvor vi sikre at vi arbejder fokuseret med alle 6 pædagogiske
læreplanstemaer,

Fokus på natur og naturfænomener - med DYR som overordnet tema i alle
læreplanstemaerne
Delmål
At arbejde med et overordnet emne som skal være gennemgående over hele året – og dermed give
børnene et bredere kendskab til et eller flere dyr.
At børnene bliver opmærksomme på dyrene. Deres forskelle og det ens. Både med hensyn til dyrets
sprog, bevægelse, krop, levested, unger, voksne……………….
Mål
Helhed i arbejdet med fordybelse og inddragelse af alle 6 læreplanstemaer
Inklusion – sociale kompetencer
Delmål
At skærpe børn og voksnes opmærksomhed på de sociale relationer. Fortsættelse af fokous og tema
, bl.a. ved at sammenligne dyr og menneskers forskellige måder at hjælpe på, drage om sorg osv.
Inddrage Drop Drilleri.
Mål
At hverdagen tilrettelægges så inklusion bliver inddraget i alle situationer – en af
grundsubstanserne i Børnehuset Troldebo.

