Kompetenceudvikling omkring Marte Meo
Formål
Formålet med at kompetenceudvikle indenfor Marte Meo er at understøtte det menneskesyn, der
er danner grundlag for Lys i Øjnene, hvor barnet bliver beskrevet som unikt og kompetent.
Metoden bygger på en række principper, der bl.a. handler om at understøtte barnets initiativer og
at være ressourcefokuseret i samspillet med barnet, hvilket alt sammen kan være med til at skabe
et udviklingsstøttende samspil. Marte Meo kan i høj grad være med til at understøtte arbejdet
med læringen og sammenhængskraften i Viborg Kommunes dagtilbud.
Den udviklingsstøttende kommunikation og det samspil principperne i Marte Meo lægger op til,
giver en særdeles brugbar fælles platform for den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud.
Strategi
Det er målet, at alle fastansatte pædagoger, dagplejere, pædagogmedhjælpere og ledere skal
gennemgå et grundkursus i Marte Meo. Der bliver tilrettelagt uddannelsesforløb med forskelligt
indhold, form og varighed for følgende grupper:





Pædagoger og dagplejepædagoger
Dagplejere og pædagogmedhjælpere
Ledere
Brush-up for pædagogisk personale, der ønsker en opkvalificering af det allerede
erhvervede grundkursus

Som et led i strategien om at understøtte den viden om Marte Meo, der allerede findes rundt i
kommunens dagtilbud, er der uddannet nogle Marte Meo terapeuter, der kan være med til at
kvalificere analyserne af samspillet mellem børnene og de voksne og skabe forandringer. Der vil
også fremover blive uddannet Marte Meo terapeuter.
Med henblik på at vedligeholde og kvalificere den viden og erfaring med Marte Meo, der allerede
er til stede i mange af Viborg Kommunes dagtilbud, vil der blive tilrettelagt nogle forløb, der
tilbydes personer, der tidligere har været på grundkurset, men som ønsker at få en opkvalificering
- kaldet brush-up.
Som en sidste, men vigtig del af strategien for Marte Meo i Viborg kommune bliver der udbudt et
forløb for børnehusledere, der har fokus på at facilitere de medarbejdere, der har gennemgået
grundkurset. Et forløb, der giver børnehuslederne viden om grundprincipperne i Marte Meo, og
som samtidig giver redskaber til det ledelsesmæssige aspekt i at lede medarbejdere, der arbejder
med udgangspunkt i Marte Meo.

