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Udarbejde plan for kurser, uddannelsesforløb, pædagogmøder, teamsamtaler. 
Aftale konkrete forløb med de medarbejdere der tager på kursus og uddannelse. 
Opgaven med at videreformidle ny viden, på husmøder, P.møder og pædagogmøder 
skal aftales konkret i god tid. Så den enkelte har overblik over sin opgave, og klarhed 
over hvad der forventes, samt hvilket ansvar der forbindes med opgaven. 

 

MÅL 
  

VIRKNINGER PÅ 
LÆNGERE SIGT 

  

 
Med forståelsen af 
børneperspektivet i ”den 
styrkede læreplan” skal der 
arbejdes med at styrke 
evalueringskulturen blandt de 
professionelle. 
 
Vi skal have kvalificeret vores 
arbejde med evaluering, så 
vores refleksion over praksis 
bliver bedre og mere 
systematisk 
 
En evalueringsform og kultur 
der tilgodeser arbejdet med 
dannelse, selvdannelse og 
selvudskridelse, initieret af 
børn og unge. 
 

 
 

 

Det hensigtsmæssigt at 
den ”gamle” årsplan” som 
har fragmenteret 
værdigrundlag og 
overordnede 
målsætninger for Asylets 
pædagogik, hurtigst muligt 
samskrives og indrettes 
mod intentioner og 
hensigter i ”Den styrkede 
lærerplan” så alle har 
overblik over hvilke 
områder der yderligere 
skal arbejdes med og 
beskrives. 
 

 At pædagoger 
og medhjælpere 
oplever 
uddannelses og 
proces forløbet 
omkring 
implementering 
af ”den styrkede 
læreplan” som 
positiv, 
meningsfyldt i 
forhold til ny 
viden, og 
bevidste 
ændringer af 
praksis på 
baggrund af 
refleksion. 

 
 At vi med en 

fokuseret og 
veltilrettelagt 
indsats får ro på 
processen, så 
indsatsen bliver 
tydelig, og har 
ens retning for 
alle. 

 
 Vi vil fremelske 

en kultur, hvor 
den enkelte 
medarbejder er 
optaget af at 
tænke således: 

 
”Jeg har en 
antagelse om 
min praksis, jeg 
har nogle 
ønsker om min 
praksis. Jeg er  
hele tiden via 
refleksion og 
evaluering i 
gang med at 
forbedre mine 
faglige 
antagelser” 

 

 

Personalemøder fra marts 
2019 til juni 2020 skal fast 
beskæftige sig med ”Den 
styrkede lærerplan”   
Møderækken planlægges 
løbende af ledelsesteamet 
 

 Vi køber Ida Behrendsen ind 
til at hjælpe os med at 
fastholde og kvalificerer 
processen for alle 
medarbejdere. 

 

Inclusionspædagogen skal i 
efteråret 2019 på 
diplommodul. Vi tilrettelægger 
husmøderne i dette forløb 
således at hendes 
vidensforløb/uddannelse 
følges af den øvrige 
personalegruppe. Der skal 
derfor arbejdes med 
fokuseret bevidsthed på 
forberedelse, forventninger, 
afkast og udlæring til andre i 
forhold til dette 
uddannelsesforløb. 
 Således at alle i et vist 
omfang får samme viden. 
Der  
 

 

Det fylder på  
 Teamsamtaler stuevis 
 Personalemøde 
 Pædagogmøder 
 Hus samtaler 

 

 
Ida’s viden diskuteres og flytter perspektiver. 
Pædagoger der er på uddannelsesforløb oplever at huset interesserer sig og lever med 
i deres uddannelsesforløb. 
Pædagoger der er på uddannelsesforløb får en fokuseret og klar platform at virke fra, 
med klar kompetence 
Der arbejdes systematisk med Maturanas model for refleksion. Hver afdeling finder sin 
egen rytme. Der udarbejdes et overskueligt skema som ligger tilgængeligt på H. drevet. 
Ida deltager i efteråret 19 på kompetencedagen for hele personalet. 

 

Snaplog skal introduceres og testes som evalueringsredskab. 
 

 

Der arbejdes løbende med 

forskellige metoder. Der 

udarbejdes en til hver af 

fællesugerne. Når de 

evalueres skal der være et 

løbende fokus på hvordan 

metoden tilgodeser at der 

arbejdes med 

børneperspektivet og 

intentionen fra ”den styrkede 

lære læreplan 

Optagelser af ”gyldne øjeblikke” i hverdagen skal systematiseres så det kan bruges som 

dokumentation og i forbindelse med storforældremøde. Med ”gyldne øjeblikke menes det 

daglige pædagogiske arbejde. 

Fra oktober/november 2019 arbejdes der fremadrettet, kvartalsvis med at evaluere de 6 

læreplanstemaer gennem hverdagens ”briller”. . Således at vi over ca. 2 år når alle 

hverdagsperspektiver  i gennem. 

At alle 
medarbejdere 
i Gadevang 
asyl i endnu 
højere grad 
bliver gode til 
at arbejde 
med 
evaluering så 
vores 
refleksion 
over praksis 
bliver bedre 
og mere 
systematisk 

 
Uddannelse af pædagoger/ 
medhjælpere. skaber en 
uddannelses og videns 
platform over 2 år, for alle 
medarbejdere 

 

Lederstyret supervision skal styrke en mere direkte faglig refleksion over egen 

praksis. Dette sættes i gang gennem efterår 19/ forår 2020 

Netværkspædagogerne som 
kommer på kursusforløb(1 uge) 
skal trække sin nyerhvervede 
viden tilbage til 
personalegruppen.  

 

Vi skal på sigt have kvalificeret og opgraderet vores grundantagelser om børns leg, med 

den nyeste forskning 

At dokumentationen af 
hverdagen, aktiviteter, og 
begivenheder faktisk 
frembringes i løbet af året.  
Er lettilgængeligt, 
systematisk og let at gå til. 



 


