VALUEROADMAP
Forløb til styrkelse af samarbejdet
i dagtilbud

DELTAGENDE INSTITUTIONER:
VBJK - Centre for Innovation in the Early Years (BE)
ERI - Educational Research Institute (SI)
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse, Århus Universitet
Aga Khan Foundation (PT)
ESE – IPSantarém (PT)
Erasmus University College (BE)
Karel de Grote University College (BE)
FORFATTERE:
Sandra Van der Mespel, Mónica Brazinha, Hester
Hulpia, Bente Jensen, Maria Marquard, Mateja
Režek, Joana Sousa.
Med bidrag af:
Maria João Cardona, Jerneja Jager, Alexandra
Marques, Tina Mervic, Isabel Piscalho, Leen Rosiers,
Marta Uva, Jo Van de Weghe, Sabine Van Houte,
Katrien Van Laere, Kaat Verhaeghe.

DENNE PUBLIKATION CITERES SÅLEDES:
Van der Mespel, S., Brazinha, M., Hulpia, H., Jensen,
B., Marquard, M., Režek, M., Sousa, J. (2020).
VALUE-roadmap. Forløb til styrkelse af samarbejdet
i dagtilbud. Belgien: VBJK.
TAK TIL:
Vi vil gerne takke alle de medvirkende børn,
forældre og medarbejdere fra daginstitutionerne
i de fire deltagerlande (Belgien, Danmark,
Portugal og Slovenien) for deres deltagelse i
VALUE-projektet. En særlig tak går til EuropaKommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse,
Unge, Idræt og Kultur. Uden økonomisk støtte fra
Erasmus+ ville dette innovative arbejde ikke have
været muligt.

2

‘Dette projekt er blevet til med støtte fra Europa-Kommissionen. Rapporten er udelukkende
et udtryk for forfatternes egne holdninger, og Europa-Kommissionen kan ikke drages til
ansvar for eventuelle anvendelser af oplysningerne indeholdt i denne rapport.’
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Indledning

Hvad handler denne
VALUE-roadmap om?

Ambitionen med denne roadmap er at inspirere dig som læser til at
styrke samarbejdet mellem pædagoger og assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere i dagtilbud. Baggrunden for roadmappen er ideen om,
at man gennem en forbedring af samarbejdet kan styrke såvel den enkelte
medarbejder som hele teamet i deres arbejde med alle dele af børns trivsel,
udvikling og læring. Den mangfoldighed og de mange forskellige perspektiver,
som er til stede i et team, er med andre ord en ressource, som kan bruges med
henblik på at fremme en EDUCARE-tilgang til arbejdet med børnene, dvs. en
tilgang, der samtænker læring og omsorg (EDUCARE).
I de fleste lande i Europa er det ikke kun pædagoguddannede og tilsvarende
uddannede praktikere (pædagoger), der arbejder med børnene og deres
familier i dagtilbuddet. Der er mange andre medarbejdere, som er direkte
involveret i børnenes omsorg og læring, herunder pædagogiske assistenter/
pædagogmedhjælpere og specialpædagoger. Denne roadmap fokuserer
hovedsageligt på samarbejdet mellem pædagoger og assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere, men omfatter også samarbejdet med
dagtilbuddets ledere.
For at styrke samarbejdet mellem assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere og pædagoger og præsenterer rapporten både rammer
for og idéer til udvikling af forløb til løbende faglig kompetenceudvikling,
som inddrager både assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere og
pædagoger såvel som deres ledere. I rapporten kalder vi det for VALUE-forløb.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Hvorfor en roadmap til
samarbejde mellem medarbejdere i dagtilbud?
Inddragelse af alle medarbejdere og styrkelse af samarbejdet mellem
forskellige faggrupper i dagtilbuddets daglige arbejde kan åbne op for flere
perspektiver og for nuanceret refleksion, som kan bidrage til at kvalificere det
faglige arbejde med børnene.
Gennem læring i teamet og samarbejde får medarbejderne i dagtilbuddene
mulighed for at observere og adressere flere aspekter af børns trivsel,
udvikling og læring. De forskellige kompetencer og de forskellige perspektiver
inden for et team bliver til en ressource i arbejdet med at udvikle holdbare
løsninger til at adressere komplekse udfordringer i forhold til mangfoldighed
(Rutar et al., 2019; Jensen et al., 2020).
Forskning (Peeters, Sharmahd & Budginaitė, 2016) viser, at der er behov for at
forbedre samarbejdet mellem medarbejdere i dagtilbud. Ofte er samarbejdet
mellem assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere og pædagoger
ikke en selvfølge, og de assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere
inddrages ikke i planlægningsarbejdet og i det faglige udviklingsarbejde.
Resultatet er, at de assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere
mangler muligheder for at styrke deres faglige rolle og identitet. De
assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere og pædagogerne mangler
desuden muligheder for at deltage i fælles kompetenceudviklingsforløb.
Sådanne fælles forløb er vigtige, fordi de netop muliggør gensidig læring
gennem dialog og refleksion over daglig praksis, roller og samarbejde.
I denne roadmap adresserer vi udfordringerne og mulighederne for at fremme
samarbejdet og anerkendelsen af mangfoldighed blandt alle medarbejderne
i dagtilbuddet.

8

Hvem henvender
roadmappen sig til?
Roadmappen henvender sig til alle medarbejdere i dagtilbud, som har
en interesse i at kvalificere EDUCARE-praksisser gennem en styrkelse af
samarbejdet og gennem værdsættelse af mangfoldighed.
Roadmappen kan desuden have særlig interesse for initiativtagere til,
deltagere i og facilitatorer af faglige kompetenceudviklingsinitiativer
i dagtilbud, hvor pædagoger, assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere og ledere samarbejder på lige fod. En initiativtager
kunne fx være lederen eller den faglige koordinator i et dagtilbud.
Initiativtagere kan være medarbejdere i dagtilbud eller de kommunale eller
regionale myndigheder. Facilitatorer kan være enten eksterne konsulenter
eller udvalgte medarbejdere i dagtilbuddet.
Desuden kan roadmappen være relevant for undervisere
inden for de pædagogiske grunduddannelser, undervisere fra
efteruddannelsesinstitutioner og fra fagforeninger.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb

9

Hvad ligger til inspiration
for roadmappen?

Roadmappen bygger på erfaringer og ny viden fra VALUE-projektet, som er
finansieret af Europa-Kommissionen. Uddannelses- og forskningscentre i
Belgien, Danmark, Portugal og Slovenien har modtaget støtte til forsøg med
kompetenceudviklingsforløb til styrkelse af samarbejdet mellem pædagoger og
assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere i forskellige dagtilbud.
Ni dagtilbud gennemførte initiativer, som omfattede både assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere og pædagoger, og i enkelte tilfælde
også ledere, i dagtilbuddet. I løbet af kompetenceudviklingsforløbene drøftede
og reflekterede teamene i dagtilbuddene over deres tilgang til børns læring og
omsorg i deres daglige praksis, og hvordan de hver især og som team bidrager
til arbejdet. De faglige kompetenceudviklingsforløb, som blev udviklet i de fire
lande, var naturligvis baseret på de pågældende landes specifikke kulturelle og
baggrundsmæssige forhold inden for dagtilbudsområdet. Roadmappen tager
højde for disse kulturelle forskelle og præsenterer flere forskellige perspektiver.
Indholdet i roadmappen er inspireret af de forsøg med forløb, som blev udviklet,
testet, afprøvet og evalueret i forbindelse med pilotprojekterne. Mere konkret
bygger roadmappen på følgende baggrundsstudier:
l Et baselinestudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt
deltagerne i pilotprojekterne, og som bygger på kvantitative data og
statistisk analyse
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l

F ire landerapporter om processen og resultaterne af
kompetenceudviklingsforløbene i de enkelte lande

l

 n afsluttende rapport med en overordnet evaluering og fremhævelse
E
af de væsentligste resultater fra kompetenceudviklingsforløbene i de
fire lande.

Hvordan bruges roadmappen?

Roadmappen består af to dele.
En HVAD-del, der beskriver de tre nøglebegreber i et VALUE-forløb.
En HVORDAN-del, der beskriver fire fokusområder, som I kan bruge til at
orientere jer efter, når I udvikler et forløb, samt spørgsmål, forslag og muligheder
med relevans for de enkelte forskellige faser af forløbet.
Roadmappen beskriver ikke den eneste vej, man kan gå, når man vil udvikle et
fagligt kompetenceudviklingsforløb for forskellige medarbejdergrupper i et
dagtilbud. Mulighederne er nemlig mange! Det er dermed op til dig som læser
at skabe dit eget forløb sammen med dine kollegaer. Det kan være, I farer vild
undervejs. Hvis det sker, kan roadmappen være til inspiration og hjælp. Metoden,
der præsenteres i roadmappen, er illustreret med historier fra de deltagende
dagtilbud og facilitatorer i VALUE-projektet.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Hvad går et VALUEforløb ud på?
Et VALUE-forløb til styrkelse af samarbejdet mellem assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere, pædagoger og ledere i dagtilbud
bygger på tre nøglebegreber:
l Faglig identitet
l EDUCARE - en holistisk tilgang, der samtænker omsorg og læring
l Samarbejde.
I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi forstår disse nøglebegreber. I kan
bruge definitionerne som et udgangspunkt til at diskutere og udvikle jeres
egen forståelse og definition af faglig identitet, EDUCARE og samarbejde.

Faglig identitet

ASSISTERENDE MEDARBEJDER, PORTUGAL

“

“

I mit eget klasselokale følte jeg mig mere værdsat. Jeg følte, at udover at børnene havde en
stemme, så havde jeg også selv en stemme.

Pædagoger og assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælperes opfattelse
af faglig identitet bygger bl.a. på:
l at føle sig fagligt kompetent
l

at ens arbejde anerkendes af ledere og kollegaer

l

at man inddrages i teamene.

Alle tre elementer opfattes som altafgørende for, at det faglige arbejde med
børn og familier i dagtilbud lykkes, og for at det er meningsfuldt at indgå i
samarbejde i teams.
Den faglige identitet er ikke statisk men ændrer sig hele tiden. “Den er stærkt
påvirket af, hvordan vi ser os selv, hvordan vi opfatter andre, hvordan andre
opfatter os, og hvordan samfundet opfatter os” (Beijaard, Verloop & Vermunt,
2004). Samarbejdsprocesser, hvor forskellige medarbejdere indgår i dialog
med hinanden, forhandler og reflekterer over en EDUCARE-praksis på lige fod
med hinanden, påvirker deltagernes faglige identitet og udvikling.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Educare

“

“

Omsorgssituationer, fx bleskift eller ved frokostbordet,
er gode tidspunkter til at investere i relationen
og interaktionen med det enkelte barn. Det er i
de situationer, at der sker spontan læring.
PÆDAGOG, BELGIEN

EDUCARE er en holistisk tilgang til arbejdet med børns omsorg og læring. Trivsel,
læring og leg hænger uadskilleligt sammen og er alle lige vigtige. EDUCARE
handler om mere end blot at sikre sig, at børn har det godt fysisk og psykisk, når
de er i dagtilbuddet. EDUCARE handler også om at skabe en følelse af at høre til og
om at skabe et inkluderende miljø for alle børn.
EDUCARE kræver, at medarbejderne er observerende og lyttende, at de kan
sætte sig ind i børnenes behov og ønsker (fremtidige såvel nuværende), samt at
de kan differentiere deres respons og give alle børn de samme muligheder.
Muligheden for at implementere EDUCARE afhænger af konteksten: Hvis der er
tradition eller kultur for at forstå læring og omsorg som adskilte opgaver, kan
det være vanskeligt at etablere en EDUCARE-tilgang. I nogle lande (fx Belgien) er
EDUCARE-tilgangen forholdsvis ny og uvant, mens den i andre lande (fx Danmark,
Portugal og Slovenien) udgør en af hjørnestenene i de nationale læreplaner.

Samarbejde

ASSISTERENDE MEDARBEJDER, SLOVENIEN
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“

“

Det er et nødvendigt fundament for godt pædagogisk
arbejde, at vi er bevidste om, hvordan vi vil arbejde,
og hvad vi gerne vil opnå.

Samarbejde er en løbende proces. Den finder sted dagligt og er en integreret
del af alle aspekter af arbejdet med børn og deres familier, men handler særligt
om følgende:
l samarbejde om planlægningen af aktiviteter i den daglige praksis
l

samarbejde om implementeringen af disse aktiviteter

l

s amarbejde om en fælles evaluering af børns trivsel og inddragelse, og/
eller af processer og pædagogiske aktiviteter.

Samarbejde er en proces, hvor pædagoger og assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere arbejder sammen på lige fod om fælles mål. De deler
ejerskabet af den viden og de initiativer, som de udvikler. Medarbejderne
(og deres ledere) anerkender hinandens roller og faglighed. Dette er
ikke ensbetydende med, at pædagoger og assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere kan eller bør kunne det samme, men begge
medarbejdergrupper bidrager til de overordnede mål og til forståelsen af barnet.

Samspillet mellem de
tre nøglebegreber
Der er en tydelig sammenhæng mellem samarbejde og faglig identitet.
Samarbejde fører til bedre kommunikation blandt medarbejderne, hvilket igen
fører til større gensidig læring, bedre kollegiale relationer og en styrket følelse af
fælles faglig identitet.
Samarbejde og faglig identitet er også faste egenskaber ved en EDUCARE-tilgang.
Måden, hvorpå teamwork organiseres og struktureres, har betydning for arbejdet
med børnene. Det kunne fx være, at der er en voksen til stede, som har til opgave
at være opmærksom på, hvilke børn der har behov for støtte, eller om der er børn,
som udelukkes af fællesskabet. Det, at der gives tid og rum til, at pædagoger og
assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere kan planlægge og evaluere en
EDUCARE-praksis, kan føre til en bedre forståelse af de forskellige perspektiver, som
så kan føre til, at der udvikles holdbare og mere hensigtsmæssige løsninger.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Orienteringspunkter i et
VALUE-forløb
Du kan bruge nedenstående orienteringspunkter som vejledning, når I skal udvikle og implementere jeres VALUE-forløb:
l En inddragende tilgang
l Refleksion over praksis og i praksis
l Facilitatorens rolle
l Inddragelse af og støtte fra dagtilbudsledere.
I forberedelses- og implementeringsfasen kan de fungere som et slags kompas
for refleksion over det I gør nu, og det I vil gøre i næste fase.

En involverende tilgang

EN INVOLVERENDE
TILGANG

“

“

Vi har ikke en manual til VALUE-læringsforløbet. Det handler
om at forsøge at være undersøgende og observerende og ganske enkelt bare undersøge, hvad problemerne er, hvad vi bliver
nødt til at løse, i stedet for blot at få svarene serveret.
INSTITUTIONSLEDER, DANMARK

Engagement fra begyndelsen
En inddragende tilgang kræver, at al personalet (assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere, pædagoger og
ledere) engageres fra begyndelsen. På den måde styrkes
ejerskabsfølelsen over for læringsprocessen. Dette kan fx
sikres ved at have en grundig drøftelse og beslutningsproces
om projektideen med personalet, ved at identificere
sammenhænge til eksisterende (kompetenceudviklings)forløb
i dagtilbuddet, og ved at tage udgangspunkt i de udfordringer,
som personalet oplever. Derudover skal andre interessenter
(fx børn, deres familier og lokalsamfundet) inddrages fra
starten.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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En involverende tilgang

Praksisbaseret
En inddragende tilgang betyder, at arbejdet i VALUEforløbet er tæt forbundet med medarbejdernes hverdag og
daglige praksis i dagtilbuddet. Deltagerne vælger selv, hvilke
udfordringer de ønsker at arbejde med. De reflekterer over og
udvikler deres arbejdspraksis, ligesom de opnår ny viden og
udvikler en fælles forståelse for emnet, som de arbejder med.
Ved at tage udgangspunkt i hverdagspraksis motiveres den
enkelte medarbejder til at deltage, og alle kan derved bidrage
til den fælles sag.
Alle deltagere skal have en stemme
Enkelte medarbejdere vil måske føle sig udfordret. Det kan
fx være, at de ikke er vant til at blive inddraget i det faglige
udviklingsarbejde, at de ikke er vant til at snakke om deres
faglige rolle og ikke er vant til at tage ordet i en gruppe,
eller at de ikke er vant til at have ansvaret for indholdet og
læringsprocessen. Det er facilitatoren og gruppens opgave at
sikre strukturer og arbejdsmetoder, som både muliggør og
befordrer aktiv deltagelse fra alle deltagere.
Hvis man sikrer dette, vil medarbejderne have lettere ved
at deltage i samarbejdet, være mere lyttende og give andre
bedre plads til at deltage.
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Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb

Refleksion over og i praksis

REFLEKSION OVER
OG I PRAKSIS

“

“

Du kan ikke udvikle dig fagligt og professionelt,
hvis du ikke reflekterer over dit arbejde.
ASSISTERENDE MEDARBEJDER, SLOVENIEN

Et andet orienteringspunkt i forløbet, som bygger på den
inddragende tilgang, er den fælles refleksion over og i praksis.
Refleksion over og i praksis indebærer, at personalet arbejder
sammen som kollegaer og løbende analyserer deres praksis med
henblik på at forbedre den.
Forskellige perspektiver
For at analysere og reflektere over praksis må medarbejderne
inddrage flere forskellige perspektiver:
l	Børnene og deres familier:
Her er observationer, dokumentation og dialog med
børnene og deres forældre vigtige redskaber.
l	Medarbejderne: Hver medarbejder har sit eget

perspektiv på det enkelte barn eller den enkelte
børnegruppe. Ved at udforske medarbejdernes
forskellige erfaringer og perspektiver opnås et
nuanceret billede af børnene, deres familier og den
pædagogiske praksis. Gennem faciliteret dialog
udfordrer forskellige medarbejdere hinanden og status
quo, og udfordringer og muligheder identificeres.
l	Teori og paradigmer: Gennem faciliteret dialog kan

medarbejderne diskutere og koble den teoretiske
viden og paradigmer om EDUCARE og inklusion til
daglig praksis.
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Refleksion over og i praksis

Refleksion med henblik på forandring
Målet med refleksionen er at forbedre og ændre praksis. For
at dette er muligt, må der være en konstant vekselvirkning
mellem handling og refleksion:
l	Medarbejderne reflekterer over den eksisterende
praksis. Ved at fortælle om virkelige situationer fra
deres daglige arbejde med børnene og deres familier
samt med kollegaer, kan medarbejderne reflektere
over de billeder, begreber, opfattelser og intentioner,
der ligger til grund for situationerne. Herved udvider
de deres egne og andres perspektiver.
l	Medarbejderne planlægger og handler med henblik

på at blive bedre til at opfylde børnenes behov og sikre
deres rettigheder. De bliver enige om, hvordan de skal
samarbejde om at handle, og de anerkender hinandens
faglighed og roller.
l	Medarbejderne reflekterer over de tiltag, de

gennemfører. De styrker deres måde at tænke på og
opnår en dybere forståelse af egen praksis, hvilket i
sidste ende fører til relevant forandring.
Kombinationen af handling og fælles refleksion styrker også
kvaliteten af fremtidige tiltag.
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Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb

Facilitatorens rolle
og opgaver

FACILITATORENS ROLLE
OG OPGAVER

“

Den åbenhed, som jeg oplevede hos mine
kollegaer under forløbet, har hjulpet mig til at
føle mig mere tryg ved at sige min mening,
dele ideer og foreslå aktiviteter.

“

ASSISTERENDE MEDARBEJDER, PORTUGAL

Facilitatoren spiller en afgørende rolle i VALUE-forløbet.
Facilitatoren sætter rammerne for, organiserer og understøtter
processen og refleksionsmøderne, og sikrer på den måde, at al
personale deltager på lige fod. Facilitatoren skaber muligheden
for et kreativt og demokratisk læringsmiljø, snarere end blot at
agere som eksperten, der kommer med alle de ‘rigtige’ svar.
Faciliteringen handler både om processen og indholdet og kan
foregå med to facilitatorer: en med viden om emnet og en med
procesviden. Alternativt kan begge facilitatorer dele opgaven
mellem sig. Facilitering med to facilitatorer har nogle fordele.
Facilitatorerne kan komplementere hinanden (fx i forhold til
deres respektive faglighed og viden eller i forhold til deres roller
og opgaver i læringsprocessen). De kan også løbende dele
deres refleksioner over processen.
Forskellige grader af facilitatorvejledning
og deltageransvar
Et VALUE-forløb bygger på en inddragende tilgang, hvor
deltagerne forpligter sig til at arbejde sammen om at skabe og
realisere nye ideer i et arbejdsfællesskab. Dette indebærer, at
facilitatoren støtter deltagerne på en sådan måde, at de gives
– og bliver nødt til at tage – ansvar for udviklingen af indholdet,
visionerne, ideerne og de besluttede tiltag. De deltagende
medarbejdere er med andre ord også ejere af forløbet.

21

Facilitatorens rolle
og opgaver

Der kan være forskellige grader af deltageransvar og
facilitatorvejledning. I den ene ekstrem er det facilitatoren,
der forbereder al indholdet i kompetenceudviklingsforløbet
med baggrund i læringsgruppens kontekst og behov, og i den
anden ekstrem er det deltagerne selv, der har det fulde ansvar
for indholdet i forløbet, og facilitatoren begrænser sig til at
introducere nogle rammer for fælles refleksion og samarbejde.
Hvem der skal være ansvarlig for planlægningen af indholdet og
for at beslutte, hvad der skal fokuseres på, afhænger eventuelt af:
l	hvorvidt emnet og kravene allerede er blevet besluttet
af eksterne aktører
l	deltagernes baggrund og læringserfaringer
l	behovet for overordnet fagteoretisk input
l	tidsperspektivet (fx i begyndelsen eller mod

afslutningen af VALUE-forløbet)
l	formålet med arbejdet: er det fx at skabe fundamentet

for deltagernes egen evne til at udvikle en holdbar
model til løbende udvikling af det daglige arbejde eller
implementering af en ny pædagogisk tilgang eller
metode
l	om deltagerne har reelle beslutningskompetencer, eller

om de kun har begrænsede muligheder for at skabe
deres egne løsninger
l	deltagernes primære motivation: kommer motivationen

udefra og er drevet af facilitatorens evne til at inspirere
og skabe energi, eller er det en indre motivation drevet
af, at man gives indflydelse og kan se, at ens arbejde
giver mening? Evt. en kombination af begge?
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Indledning

Hvad går et VALUE-forløb ud på?

Inspiration til at udvikle Faserne i et
VALUE-forløb
et VALUE-forløb

Facilitatorens rolle
og opgaver

Overvej graden af deltageransvar, og hvilken faciliteringsrolle
der passer bedst i konteksten og i forhold til målgruppen.
Graden af deltageransvar kan også ændres undervejs i
processen. Desuden kan facilitatorens rolle ændre sig i forhold
til gruppens behov og selve processen (fx observerende,
konfronterende, medskabende, ...).
Et kreativt og demokratisk læringsmiljø
I et VALUE-forløb skal deltagere med forskellige roller og
baggrunde arbejde sammen. Det er derfor vigtigt, at der
skabes et åbent og trygt miljø, så deltagelse og samarbejde
bliver ’ægte’. For at dette kan lade sig gøre, må facilitatoren
sørge for, at der er tid og plads til, at alle deltagere kan give
udtryk for deres tanker og erfaringer, og til at deres udsagn,
ideer og input tages alvorligt, så alle derved inddrages aktivt i
hele processen.
Nedenstående forslag kan måske bidrage til at skabe et
kreativt og demokratisk læringsmiljø.
l	Inviter deltagerne på en måde, så alle forstår, hvad der

kommer til at ske, og hvordan de kan forberede sig.
l	Aftal i fællesskab rammerne for gruppens arbejde i

begyndelsen af VALUE-forløbet.
l	Arbejd med en gennemgående struktur for møderne

i det faglige kompetenceudviklingsforløb. Vær både
fleksibel og struktureret. En sådan struktur vil være en
god vejledning for deltagerne.
l	Fokusér på hverdagspraksis. På den måde

har alle mulighed for at bidrage til arbejdet
og til diskussionerne.
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Ledernes støtte og engagement

l	Gruppediskussioner bør faciliteres, så det sikres, at alle

har mulighed for at bidrage til mødet. Få deltagere,
som ’fylder’ meget, til at holde lidt igen, så der gives
plads til, at de lidt mere tilbageholdende deltagere kan
få ordet.
l	Giv

deltagerne mulighed for at forberede deres
input (alene eller i små grupper), før de skal tale
foran hele gruppen.

l	Optræd som mægler ved at være lyttende og upartisk,

og ved at give deltagerne redskaber til at forstå andres
opfattelser og bygge broer, der fører til samarbejde.

LEDERNES STØTTE OG
ENGAGEMENT

“

Lederskab er nøglen. Den gode leder opmuntrer og
motiverer personalet, kommer med forslag til en struktur og præsenterer den for personalet. Det er vigtigt at
give personalet selvbestemmelse. De bliver bekræftet
i det, de gør, og begynder selv at tage initiativ i
stedet for blot at vente på instrukser.

“

BØRNEHAVELEDER, SLOVENIEN

Det er vigtigt at have ledernes støtte og engagement
igennem hele processen. Ved at engagere lederne fra
starten inddrager man dem i processen med at udvikle en
samarbejdsbaseret tilgang til arbejdet med omsorg og
læring hos alle børn og deres familier. Lederne bliver således
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Ledernes støtte og
engagement

også en del af læringsprocessen, og de bliver bevidste om de
forandringer og betingelser, som er nødvendige for at skabe
et samarbejdsbaseret miljø. Ledere af dagtilbud omfatter
institutionsledere, mellemledere, pædagogiske koordinatorer,
samt repræsentanter og konsulenter fra kommunen.
Et miljø som fremmer samarbejde og EDUCARE
For at skabe et samarbejdsbaseret miljø skal lederne støtte
og opfordre medarbejderne til at tage initiativ, deltage aktivt
i diskussionerne, samarbejde med deres kollegaer og turde
påtage sig nye roller i arbejdet med børnene og deres familier.
Lederne skal desuden inddrages i udviklingen af de
organisatoriske rammer for samarbejde og EDUCARE. Det
kan fx være vagtplaner, som understøtter samarbejde,
organiseringen af teamwork, inddragelse af samarbejdsevne
i jobbeskrivelser og i MUS-samtaler, afspejling af samarbejde
og EDUCARE i organisationens værdier, vision og mission,
samt understøttelse af EDUCARE i den fysiske indretning i
dagtilbuddet (fx at der er egnede skiftefaciliteter).
Ressourcer til VALUE-forløb
Sidst men ikke mindst er ledernes engagement vigtig i
forhold til at sikre de nødvendige ressourcer til udviklingen og
implementeringen af et VALUE-forløb.
Lederne skal sikre den arbejdstid og de ressourcer, som
er nødvendige for, at alle medarbejdere (og ikke kun
pædagoger) har mulighed for løbende at deltage i det faglige
kompetenceudviklingsforløb. Det er vigtigt, at der skabes
forståelse for, at vedvarende læring og forandring tager tid,
samt at der er tale om en proces og et forsøg. Der er altså
ingen hurtige løsninger.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Faserne i et
VALUE-forløb:
Spørgsmål
og valg
Dette afsnit uddyber nogle mere praktiske spørgsmål og muligheder,
som I kan overveje i de forskellige faser af et VALUE-forløb:
l Igangsættelse af et forløb
l Facilitering af fælles refleksion og samskabelse
l Evaluering og konsolidering af processen og resultaterne.
De forskellige faser beskrives enkeltvis i roadmappen men er i
virkeligheden ikke så entydige, da de overlapper hinanden. Nogle
gange kan det endda være en god ide at gå tilbage til spørgsmålene og
overvejelserne i den igangsættende fase.

Igangsættelse af et VALUE-forløb

IGANGSÆTTELSE AF ET VALUE-FORLØB

Følgende spørgsmål bør overvejes i den indledende fase:
l Hvilken struktur og hvilke arbejdsmetoder egner sig
bedst i forhold til at engagere vigtige beslutningstagere i
dagtilbuddet og i forhold til de nødvendige beslutninger,
som skal tages med beslutningstagerne om rammerne
for et forløb?
l

 vordan kan forskellige medarbejdere (pædagoger og
H
assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere)
involveres fra starten? Hvordan skabes der engagement
og begejstring for forløbet?

l

 vilke styrker, udfordringer og behov er forbundet med
H
samarbejdet i et VALUE-forløb?

l

Hvordan skal forløbet organiseres?

l

 vilken tilgang skal der tages i forhold til deltageransvar
H
og facilitatorvejledning?

Etablering af et kerneteam til understøttelse af forløbet
I forberedelsen og implementeringen af et VALUE-forløb skal
der tages forskellige beslutninger. Overvej, hvem der skal
inddrages i disse beslutninger. Ved at etablere et kerneteam
(eller en styregruppe) kan der skabes engagement blandt
beslutningstagerne fra starten. Herved er der allerede i
forberedelsesfasen skabt de rette betingelser for faciliteringen af
åben dialog om, og fælles ansvar for, den overordnede planlægning.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Igangsættelse af et VALUE-forløb

Hvem beslutningstagerne er, afhænger af konteksten: Det
kan fx være lederen af dagtilbuddet, teamledere og/eller
repræsentanter fra kommunen. Nedenstående emner kan være til
hjælp for kerneteamet i den indledende fase:
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l

 vordan forankrer vi VALUE-forløbet i dagtilbuddets
H
eksisterende rammer for faglig understøttelse af
medarbejderne?

l

 vordan planlægger vi det sådan, at forløbet
H
indgår i en langsigtet vision om løbende faglig
kompetenceudvikling af al personalet?

l

 vilke initiativer eller idéer findes allerede i forhold til
H
at forbedre arbejdet med børnene og deres familier?

l

 vordan skaber vi en projektidé sammen med
H
medarbejderne, børnene, deres forældre og andre
involverede aktører? Hvordan engagerer vi disse
aktører fra starten?

l

 vordan undersøger vi konteksten og behovene i
H
samarbejde med de forskellige involverede aktører?

l

I hvilket omfang og hvordan er de forskellige medarbejdere (assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere og pædagoger) på nuværende tidspunkt
involveret i kompetenceudviklingsforløb og i planlægningen, implementeringen og evalueringen af den
pædagogiske praksis?

Igangsættelse af et VALUE-forløb

l

 vad skal ændres eller udvikles i arbejdet med børnene
H
og deres familier?

l

 vilke muligheder eller eventuelle faldgruber bør der
H
tages højde for igennem hele VALUE-forløbet?

l

 vilken rolle skal kerneteamets medlemmer have
H
igennem hele VALUE-forløbet? Hvordan understøtter
de bedst arbejdet?

Involvering af hele dagtilbuddet fra starten
En inddragende tilgang indebærer, at alle aktører (personale,
børn, familier og/eller lokalsamfundet) involveres i de enkelte
faser lige fra starten.
Dette kan fx gøres ved at afholde et kickoff-event eller
-møde, hvor alle dagtilbuddets medarbejdere deltager. Her
vil alle medarbejderne have mulighed for at høre nærmere
om formål, idéer og arbejdsmetoder, og bagefter kan der
lægges op til en diskussion af forventninger, spørgsmål og
eventuelle idéer til indhold. Ved at bruge samarbejdsmetoder
og faciliterede diskussioner får alle deltagere en forsmag på
det fælles kompetenceudviklingsforløb. Det er en god idé
at informere børnene, deres familier og lokalsamfundet om
formålene og processerne.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Igangsættelse af et VALUE-forløb

Udforskning af kontekst og behov
Det er en vigtig del af den indledende fase, at man udforsker
dagtilbuddet/dagtilbuddenes kontekst og behov. Det gør det
nemmere at udvikle et VALUE-forløb, som tager udgangspunkt
i dagtilbuddets/dagtilbuddenes kontekst, problemstillinger,
styrker og udfordringer. Desuden øger det chancerne for, at
VALUE-forløbet forankres i en holdbar vision om løbende faglig
kompetenceudvikling af personalet.
Nedenstående emner kunne være oplagte at udforske i arbejdet
med at identificere samarbejdets styrker, udfordringer og
behov:
l Hvilke styrker, udfordringer og behov peger de
forskellige aktører på i forhold til de tre VALUEnøglebegreber: faglig identitet, samarbejde og
EDUCARE? En drøftelse og udforskning af begreberne
kan tage udgangspunkt i beskrivelsen af de tre
nøglebegreber i roadmappen.
l

 vilke forventninger og idéer er der til etableringen af et
H
VALUE-forløb?

l

 vilke muligheder eller eventuelle faldgruber bør der
H
tages højde for i forbindelse med udviklingen af VALUEforløbet?

Som nævnt ovenfor overvejer kerneteamet, hvordan
de forskellige aktører i dagtilbuddene kan inddrages i
udforskningsfasen. Dette omfatter ledere, kerneteamets
medlemmer, assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere
og pædagogmedhjælpere, familier og børn.
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Igangsættelse af et VALUE-forløb

Der er flere mulige metoder til at udforske og indsamle
oplysninger. Her er et par eksempler:
l Brug af faciliterede diskussioner og metoder til
understøttelse af gruppearbejde sikrer, at idéer og
erfaringer fra alle deltagere udforskes og kommer
til udtryk.
l Interviews og fokusgrupper med forskellige aktører.
l Deltagelse i og/eller observation af hverdagen i
dagtilbuddet, samt uformelle samtaler med fx ledere,
medarbejdere, børn og forældre.
l Besøg til andre dagtilbud med en blandet
gruppe af ledere, assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere og pædagoger, efterfulgt af
refleksion over observationerne. Sådanne besøg kan
fungere som øjenåbner og kan bidrage til at identificere
behov og udfordringer.
Kortlægning af et VALUE-forløb
Ovenstående tiltag bidrager med værdifuld viden til
kortlægningen af det faglige kompetenceudviklingsforløb og til
beslutninger om tilgang og de overordnede rammer. Nogle af de
spørgsmål, som skal drøftes og besluttes med kerneteamet, er:
l Hvilke overordnede rammer skal VALUE-forløbet have?
l

 vem skal tage direkte del i forløbet? Hvornår skal der
H
arbejdes med en blandet gruppe og hvornår skal der
arbejdes med en ensartet gruppe (pædagoger og/eller
assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere
og/eller ledere)? Hvornår man gør hvad, afhænger
af mulighederne for at bringe forskellige funktioner
sammen, samt konteksten og kulturen i dagtilbuddet.
Det kan fx være, at det i nogle tilfælde er vigtigt at
begynde med aktiviteter, der styrker særlige grupper
af medarbejdere (fx assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere), så de forberedes til det
fremtidige samarbejde. Det kan også være, at det er
vigtigt at lave aktiviteter med ledere for derved at styrke
deres forståelse for målene for VALUE-forløbet.
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Igangsættelse af et VALUE-forløb
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Indledning

l

 vor stor skal gruppen, som er direkte involveret i
H
forløbet, være? Hvilke kriterier skal deltagerne udvælges
ud fra? Hvilken støtte og betingelser er nødvendige, for
at de kan deltage i og få det fulde udbytte af forløbet?

l

 vad forventes der af de forskellige deltagere – fx 100%
H
fremmøde, omsætning af nye indsigter til handling, og
inddragelse af andre medarbejdere, som ikke er direkte
involveret i forløbet?

l

 vilke typer læringsaktiviteter skal forløbet indeholde?
H
Det kan fx være læringsforløb eller learning labs,
præsentationer, gruppearbejde, besøg til andre
dagtilbud, observation, netværksaktiviteter og kollegial
læring på tværs af dagtilbud.

l

 vornår og hvor skal læringsaktiviteterne finde
H
sted og hvor ofte? Bemærk, at møderne bør lægges
i arbejdstiden. Dette kan være en udfordring,
da pædagoger og assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælperes arbejdstid ofte passer dårligt
sammen og/eller ikke omfatter børnefrie timer. Det kan
kræve en god portion kreativitet at løse dette problem.

l

 vem skal facilitere forløbet og de forskellige
H
læringsaktiviteter? Hvad skal facilitatorens rolle være?
Hvilken grad af deltageransvar og hvilken facilitatorrolle
er bedst egnede til at støtte op om VALUE-forløbets
målsætninger i den givne kontekst?

l

 vordan inddrages de andre medarbejdere, som ikke
H
deltager direkte i VALUE-forløbet?

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Igangsættelse af et VALUE-forløb

Forskellige rammer for forløbet
Alt efter konteksten, kulturen og de fastsatte mål kan VALUEforløbet organiseres på forskellige måder. Nedenfor beskrives
og eksemplificeres forskellige muligheder. Eksemplerne
stammer fra forsøg med VALUE-forløb i de forskellige lande.
Blandet læringsgruppe med medarbejdere
fra samme dagtilbud
Et førskoletilbud (for børn fra 2½ til 6 år) med en meget
mangfoldig børnegruppe og en stor andel af økonomisk
trængte familier oprettede en arbejdsgruppe bestående
af pædagoger, assisterende personale (en assisterende
medarbejder/ pædagogmedhjælper og en specialpædagog og
frivillige medhjælpere, som var involveret i fritidsaktiviteterne
om eftermiddagen) samt lederen af førskoletilbuddet.
Arbejdsgruppen udforskede sammen, hvordan de kunne styrke
deres EDUCARE-praksis med henblik på en styrket håndtering
af familierne og de yngste børns omsorgs- og læringsbehov.
Gruppens arbejde blev faciliteret af to eksterne coaches, som
komplementerede hinanden fagligt (hhv. børn fra 0 til 3 år
og førskolebørn fra 3 til 6 år). Over seks møder (hver sjette
uge, af ca. 2,5 times varighed) analyserede og reflekterede
gruppen over eksisterende praksis og forsøg med ny praksis.
På forskellige tidspunkter afholdt man fællesmøder for hele
førskoletilbuddets personale, hvor forløbet og resultaterne blev
delt med de kollegaer, som ikke var direkte involveret i forløbet.

Facilitator

Assisterende medarbejder/pædagogmedhjælper

Pædagog

33
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Ensartet læringsgruppe med medarbejdere
fra samme dagtilbud
Et førskoletilbud (for børn fra 3 til 6 år) i et særligt mangfoldigt
oplandsområde etablerede et læringsmiljø med henblik på at
udvikle en inddragende, samarbejdsbaseret og inkluderende
pædagogisk tilgang. Læringsmiljøet omfattede et forløb, som
inddrog de assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere.
Over flere møder (hver 14. dag) drøftede de assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere en inddragende,
samarbejdsbaseret og inkluderende tilgang med fokus på deres
egen faglige identitet (opfattelser, forventninger, den aktuelle
praksis, læringspunkter) og deres daglige arbejde med børnene,
kollegaer og familier. Læringsmiljøet bestod efterfølgende af
kvartalsvise teammøder mellem pædagoger og assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere med henblik på at
etablere en samarbejdsbaseret dialog mellem de to faggrupper.
Hele processen blev faciliteret af to interne facilitatorer med
specialiseret viden om kompetenceudvikling og inddragende og
inkluderende pædagogik.

Facilitator

34

Assisterende medarbejder/pædagogmedhjælper

Pædagog

Igangsættelse af et VALUE-forløb

Facilitatorer af professionelle læringsfælleskaber
inden for eget dagtilbud
Et stort dagtilbud for børn mellem 1 og 6 år etablerede et
understøttende miljø for alle medarbejdere ved at udvikle
professionelle læringsfællesskaber (‘professional learning
communities’ - PLC) inden for rammerne af dagtilbuddet og
ved at uddanne medarbejderne (assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere og pædagoger) til PLC-facilitatorer.
Målet var at ryste personalet sammen og skabe en dybere
forståelse for inklusion, mangfoldighed og demokratiske værdier.
De professionelle læringsfællesskaber omfattede pædagoger
og assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere. PLCfacilitatorerne blev uddannet og understøttet af to eksterne
undervisere/facilitatorer med faglig viden inden for udvikling af
professionelle læringsfælleskaber og pædagogik med barnet
i centrum. De eksterne facilitatorer mødtes regelmæssigt
med de interne PCL-facilitatorer. På møderne deltog desuden
repræsentanter fra ledelsen. På møderne, der varede to timer,
reflekterede deltagerne over processen i deres professionelle
læringsfællesskaber og drøftede nye/yderligere metoder til at
udvikle forståelse og strategier for dialog mellem medlemmer af
læringsfællesskaberne.

Facilitator
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Assisterende medarbejder/pædagogmedhjælper
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Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb
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VALUE-forløb
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Igangsættelse af et VALUE-forløb

En læringsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra
forskellige dagtilbud (tværinstitutionelt forløb)
En kommune og tre førskoletilbud (for børn mellem 0 og 8
år) igangsatte en samarbejdsbaseret læringsproces med
fokus på inklusion i mangfoldige børnegrupper. Processen
blev faciliteret af en proces-erfaren facilitator og forsker inden
for dagtilbudsområdet. Processen var baseret på idéen om
læringslaboratorier (learning labs). Tre medarbejdere fra hver
institution (en pædagog, en medhjælper og en leder) deltog i seks
fælles learning labs af hver 4 timers varighed fordelt over 6 måneder.
De tre deltagere fra hver institution udgjorde et koordinatorteam,
som havde til opgave at oversætte metoderne og indsigterne fra
det fælles learning lab til lokale learning labs i deres respektive
institutioner. Imellem hver fælles learning lab implementerede
koordinatorteamet med andre ord et lokalt learning lab og drøftede
de nye tilgange, som skulle implementeres. Der foregik en løbende
udveksling af erfaring og viden mellem de fælles learning labs
og de lokale learning labs. Gruppen med ni medarbejdere blev
understøttet i en faciliteret proces, som omfattede: a) undersøgelse
af egen praksis, b) analyse af praksis på baggrund af begreberne
EDUCARE og inklusion, c) individuel og fælles refleksion, d) udvikling
og afprøvning af nye idéer til nye tiltag, og e) fælles evalueringer og
det fremtidige arbejde.

Facilitator
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Assisterende medarbejder/pædagogmedhjælper

Pædagog

Leder af dagtilbuddet

Facilitering af fælles
refleksion og samskabelse

FACILITERING AF FÆLLES
REFLEKSION OG SAMSKABELSE

Følgende spørgsmål bør overvejes i denne fase:
l Hvilke ressourcer, metoder og aktiviteter skal være på
plads, for at man kan facilitere fælles refleksion
og samskabelse?
l Hvad skal der kommunikeres til kerneteamet og hvornår
med henblik på at drøfte processen, resultaterne og
implikationerne for hele organisationen?

I det følgende introducerer vi forskellige aktiviteter og metoder,
som kan benyttes til at understøtte fælles refleksion og samskabelse
af viden og ny praksis. Roadmappen beskriver ikke arbejdsmetoder
og materialer, som bør bruges som standard. Hvilke metoder og
aktiviteter der bruges i et forløb, afhænger af konteksten og de
konkrete læringsbehov, så vel som af facilitatorens tilgang.
Observation og refleksion i fællesskab
At observere handler om prøve at se, hvad der sker. Det handler
om at iagttage, når noget sker, om at identificere hvem det sker
for, og hvem der er involveret i situationen, både før, under og
efter situationen.
Et VALUE-forløb omfatter flere forskellige medarbejdere
(assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere og
pædagoger), og disse er involveret i konkrete situationer eller i
arbejdet med bestemte børn, som indgår i observationerne. De
forskellige medarbejdere kan bidrage med forskellige perspektiver.

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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Forberedelse af observationen
Genstanden for observation er en konkret situation eller bestemte
børn, hvor der ses et behov for en styrket indsats eller et behov
for en bedre forståelse af udfordringerne. De involverede
deltagere kan eventuelt udarbejde en plan for observationen: I
hvilke situationer eller kontekster vil vi observere børnene og/
eller forældrene? Hvilke dimensioner af læringsmiljøet vil vi
fokusere på (fx lokaler og materialer, aktiviteter og projekter,
voksen-barn eller barn-til-barn interaktioner, interaktioner
mellem medarbejderne)? Observationsplanen skal bidrage til at
forhindre, at medarbejderne overvældes af information.
Tidsrammen (fx tre dage eller en uge) for observationen bør
besluttes i fællesskab. Alle involverede deltagere noterer deres
observationer i den valgte periode og forholder sig åbne overfor
nye indsigter.
Der er også andre ting, som man skal holde sig for øje i
forberedelsen af observationen. Fx skal man lære at observere
uden normative vurderinger og fortolkninger, og man skal nå til
enighed om, hvad der skal til for at sikre gensidig tillid. Det kan
være en stressfaktor at blive observeret. Derfor er det vigtig, at
man afklarer og drøfter, hvordan man håndterer observationerne
på en respektfuld måde. Tag højde for, at det kræver øvelse at
lære at observere.
Observationerne kan foregå i ens egen institution. Men det kan også
være interessant at foretage observationer i andre institutioner.
Observationer i andre institutioner kan være en øjenåbner.
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Fælles refleksion
De involverede medarbejdere mødes og deler deres
observationer med hinanden. For at få alle perspektiver
med er det vigtigt, at alle medarbejdere har delt deres
observationer, før man begynder diskussionen. Når alle har
delt deres observationer, kan diskussionen begynde. Emnet for
diskussionen kan fx være, hvad observationerne er udtryk for, og
hvad der kan gøres for at kvalificere dagtilbuddets arbejde med
børnene eller den relevante situation. De mange forskellige syn
på arbejdet med børnene kan bidrage positivt til samskabelsen
af relevante, nuancerede og fagligt funderede løsninger.
Nye tiltag
Nu kan der tages stilling til nye tiltag. De nye tiltag kan kobles
til læreplanerne og de formelle krav: Hvordan kan tiltagene
bidrage til implementeringen af vores læreplaner, de
overordnede rammer og institutionens vision?
Udforskning af narrativer
Denne metode fokuserer på forbindelsen mellem den
personlige og den faglige identitet. Udgangspunktet er en
antagelse om, at medarbejderne styres af et internt kompas.
Medarbejdernes idéer om læring, deres faglige tilgang og
deres opfattelse af børn påvirker deres adfærd og intentioner.
I den første fase af processen fokuseres der på at opnå indsigt
i denne subjektive opfattelse hos den enkelte og hos teamet.
Målet er at skabe opmærksomhed om den enkeltes eget
narrativ. Facilitatoren og deltagerne stiller åbne spørgsmål
i relation til EDUCARE, synet på forældre og børn og synet
på rollen som henholdsvis assisterende medarbejder/
pædagogmedhjælper og pædagog. Facilitatoren sikrer, at de
forskellige perspektiver får plads side om side, uden at blive
vurderet og sammenlignet.
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I den anden fase udforskes andres opfattelser og perspektiver.
Her kan der benyttes kreative teknikker, der gør brug af fx
metaforer, kunst, digte og teater. En kunstnerisk og kreativ
tilgang kan hjælpe deltagerne med at argumentere og
debattere nuanceret og med åbent sind.
Derefter kan der konstrueres et nyt narrativ i fællesskab. Dette
indebærer at tage valg for fremtiden, oversætte disse valg
til handling og organisatoriske ændringer, som fremmer en
EDUCARE-tilgang.
Introduktion af teoretisk viden i relation
til EDUCARE og inklusion
Et VALUE-forløb er kendetegnet ved fælles refleksion og
samskabelse blandt forskellige medarbejdere og ledere.
Der er derfor ikke tale om et kursus, hvor en ekspert
’fylder’ pædagoger og assisterende medarbejdere/
pædagogmedhjælpere med ekspertviden. Hermed ikke sagt,
at der ikke kan indgå teoretisk viden i et VALUE-forløb. Fælles,
forskningsbaseret oplæg om relevante emner kan være
inspirationsgivende og åbne op for nye perspektiver. Deltagerne
relaterer den nye viden til egen praksis og analyserer deres
praksis ved brug af den teoretiske viden, de får præsenteret.
Den teoretiske viden udgør med andre ord dermed ét ud af de
mange forskellige perspektiver, som deltagerne kan bruge til at
analysere praksis. På den måde bibeholder deltagerne ansvaret
for de konkrete valg og idéer og for det udviklende arbejde.
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Facilitering af fælles
refleksion og samskabelse

Udvikling af reflekteret handling gennem learning labs
I learning labs kan medarbejdere og ledere arbejde sammen
om at udfordre eksisterende praksis og reflektere kritisk over
eksisterende og ny praksis. Her kan de fokusere på at sætte
mål for forbedringer. I løbet af flere learning labs gennemgår
deltagerne syv faser:
1. Udfordring af eksisterende
praksis/identifikation af problemområder
2. Analyse af praksis
3. Udvikling af en årsags- og løsningsmodel
4. Udforskning af denne model gennem en
eksperimenterende tilgang
5. Implementering og refleksion med henblik på at opnå en
dybere forståelse af iboende konflikter og mulige løsninger
6. Produktion af viden (på baggrund af den opnåede dybere
forståelse) om behovet for yderligere forandringer, og om
hvilken retning man skal gå
7. Implementering af en ny handlingsmodel, som
konsolideres af alle deltagere i en bredere kontekst: nye
regler, faglige standarder, nye fællesskaber og nye roller
og arbejdsfordeling.
Imellem de enkelte learning labs laver deltagerne ’hjemmearbejde’
for at følge op på diskussioner og aftaler fra det foregående møde
og for at forberede sig til det næste møde. Her er nogle eksempler
på sådant hjemmearbejde:
l Observation og dokumentation af konkrete situationer,
hvor der opstår problemer, med henblik på en bredere
forståelse af problemerne
l

F orsøg med og dokumentation af nye måde at handle på i
konkrete situationer

l

Inddragelse af kollegaer og implementering af nye
strukturer til samarbejde mellem forskellige faggrupper.
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Dokumentation af EDUCARE-praksis og forsøg med EDUCARE
Dokumentation af praksis og forsøg med nye tilgange er en hjælp,
når man skal identificere, reflektere over, forstå og transformere
den pædagogiske og omsorgsrelaterede praksis udviklet i samspil
med børnene. Ved at benytte aktiviteter som at filme, fotografere
og beskrive de oplevelser, medarbejderne udvikler i samspil
med børnene, skaber man konkret, evidensbaseret dialog blandt
deltagerne. Det giver mulighed for samarbejdsbaseret analyse
af den eksisterende praksis og giver et indblik i, hvordan denne
praksis tjener børnene, deres familier og lokalsamfundet. Det
rejser også spørgsmålet om, hvordan tingene kan gøres bedre.
At dokumentere handler om at gøre handlinger, interaktioner og
indbyrdes relationer synlige. Ligeledes skabes der en forbindelse
mellem, hvad man tænker, hvad man gør, og hvad man ønsker
at forbedre. Derfor er arbejdet med at dokumentere EDUCAREpraksis og forsøg med EDUCARE en fælles opgave for hele teamet.
Dokumentation af den enkelte medarbejders
læringsprocesser
I løbet af VALUE-forløbet opbygger medarbejderne en personlig
læringsportefølje, hvori de samler information fra VALUEmøderne og information om de erfaringer, som er udsprunget
af samskabelsen af forskellige fokusområder. Porteføljen
omfatter også forfatterens refleksion over egne opfattelser,
og egne følelser og læring i forbindelse med etableringen af
EDUCARE-læringsmiljøer.
En læringsportefølje kan fx indeholde
l en præsentation af forfatteren
l en beskrivelse af forløbet
l en beskrivelse af og refleksion over VALUElæringsprocessen
l en selvevaluering.
Personlige dokumenter som disse kan sige noget om effekten
af VALUE-forløbet på medarbejdernes faglige udvikling og
hverdagspræstation.
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UNDERSTØTTELSE AF EVALUERING
OG KONSOLIDERING

Spørgsmål, som bør overvejes:
l Hvordan understøttes deltagerne i at dokumentere og
evaluere deres personlige udviklingsproces?
l

 vordan understøttes teamet i at dokumentere og
H
evaluere processen og forsøgene?

l

 vordan motiveres kerneteamet til at maksimere
H
effekten og holdbarheden af læringsresultaterne og de
tiltag, som er blevet udviklet undervejs.

Evaluering af processen og resultaterne
Lige fra starten har evaluering været en løbende proces i
VALUE-forløbet, både for deltagere og for facilitatorer. Analyse
og vurdering er centrale elementer i læringsprocessen for
alle involverede parter. I hver fase reflekterer deltagerne og
facilitatoren/facilitatorerne over processen og resultaterne
og tænker over, hvad der skal til for at skabe rammerne for de
næste faser.
Ved siden af denne løbende proces er det også vigtigt, at
gruppen i den sidste fase af forløbet får mulighed for at
se tilbage på processen og resultaterne samt for at kigge
fremad på, hvordan de ønsker at fortsætte arbejdet. En sådan
afsluttende evaluering kan tage udgangspunkt i spørgsmål som:
l Har der været nye tiltag eller forsøg undervejs i forløbet?

Indledning

Hvad går et VALUEforløb ud på?

Orienteringspunkter
i et VALUE-forløb

Faserne i et
VALUE-forløb
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l

 r der sket ændringer i forhold til de tre VALUEE
nøglebegreber: faglig identitet, samarbejde og
EDUCARE?

l

Har der været oplevelser, som fungerede som øjenåbnere?

l

 vad er forventningerne og idéerne i forhold til
H
fremtiden? Hvad skal der til for at konsolidere og
videreudvikle samarbejdet og EDUCARE-praksissen?

l

 vilke andre interessenter (herunder kommunen,
H
ledere af andre dagtilbud, andre myndigheder med
ansvar for kvaliteten af dagtilbud) bør informeres om
resultater og erfaringer fra forløbet?

Her vil det være oplagt at anvende den pædagogiske
dokumentation og de individuelle læringsporteføljer, som er
blevet udviklet undervejs i forløbet. For eksempel kan deltagerne
med udgangspunkt i dokumentation og porteføljer udvælge og
præsentere ‘bedst practice’-situationer, som man har identificeret
i læringsforløbet. De kan forklare, hvordan de har ændret
tankegang og praksis. På baggrund af præsentationerne og
narrativerne formulerer gruppen fælles læringsmål for fremtiden.
Hvilke spørgsmål og metoder, der skal benyttes, afhænger også
her af konteksten og af gruppens unikke behov. Overvej, hvordan I
ønsker at engagere deltagerne i forberedelsen af evalueringen.
Deling og drøftelse af resultater med forskellige aktører
En inddragende tilgang indebærer, at alle ‘aktører’
(personale, børn, familier og/eller lokalsamfundet) involveres
fra starten. Dette gælder også i den afsluttende fase. Ved
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forløbets afslutning deles og drøftes resultaterne endnu
engang med alle relevante aktører (andre kollegaer, børn,
familier, lokalsamfund og/eller vigtige beslutningstagere på
dagtilbudsområdet). Dokumentationen fra forløbet kan være
nyttig, når resultaterne skal deles med andre. Desuden bør man
her i den afsluttende fase overveje, hvordan både pædagoger
og assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere kan
deltage i præsentationen af resultaterne. Hvis de assisterende
medarbejdere/pædagogmedhjælpere får mulighed for at
præsentere arbejdet for familier og/eller andre kollegaer, kan det
bidrage til, at de føler sig mere kompetente og mere anerkendte.
Opfølgning i samråd med kerneteamet
Kerneteamet kan benytte evalueringen og drøftelsen med de
forskellige aktører som udgangspunkt for en drøftelse af mulige
opfølgende tiltag med henblik på at fortsætte den proces, som blev
startet under VALUE-forløbet.
Nedenstående emner kan være nyttige, når forløbet drøftes og
gennemgås i samråd med kerneteamet i den afsluttende fase:
l

 vordan forankres den fælles refleksionsproces i
H
dagtilbuddets vision og rammer for løbende faglig
kompetenceudvikling af al personale?

l

 vordan kan vi fortsætte og videreudvikle samarbejdet
H
blandt de forskellige faggrupper om planlægningen,
implementeringen og evalueringen af den
pædagogiske praksis?

l

 vordan konsoliderer og videreudvikler vi de forandringer,
H
vi har opnået i relation til vores EDUCARE-praksis?

l

 vilke styrker, (nye) behov og udfordringer er der dukket
H
op i løbet af forløbet? Hvordan er den faglige identitet
blevet styrket? Hvordan følger vi op på dette?
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Lad os komme
i gang!

Vi håber, at I er blevet inspireret af denne roadmap til at
igangsætte og facilitere jeres egen VALUE-rejse sammen med
jeres kollegaer i jeres dagtilbud (herunder ledere, pædagoger
og assisterende medarbejdere/pædagogmedhjælpere, børn,
familier). I vil nok opleve et par bump på vejen. I vil støde på
uventede problemer undervejs, men I vil også blive budt på
nogle fantastiske muligheder. Nu er det op til jer og jeres
medrejsende at planlægge jeres egen rejse henimod en
styrkelse af jeres EDUCARE-samarbejde. God rejse!
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