Spor 2: Pædagogiske metoder
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Opgaven (Hvad)

Mål

Metode (Hvordan)

Ansvarlig/udfører Tidsforbrug Deadline Opfølgning

Børnemiljø/VIAprojekt
(Planlægning)

At planlægge personalemøde

Planlægges på ledermøde

Ledelsen

Børnemiljø/VIAprojekt
(Personalemøde)

At skabe fælles forståelse og
accept af visionen samt at få en
begrebsforståelse på
børneperspektivet fra
medarbejderne

Personalemøde med workshop: 1)
Oplæg om visionen for Bulderby 2)
Workshop om begrebsafklaring på
"Børneperspektiv" og 3) Oplæg om
VIAprojektet

Børnemiljø/VIAprojekt
(Personalelørdag)

Pædagogisk læreplan

At få et indretnings-perspektiv fra
VIA projektet og påbegynde
arbejdet med metoder, der
understøtter visionen
Planlægning af forløbet om
læreplansarbejde - særligt
Børnemiljø til den 30/10
Ud fra beskrivelsen af børnemiljøet
i Bulderby, at definere det
fremadrettede arbejde med
børnemiljøet og hvilke krav det
stiller til den enkelte og til
organisationen
Planlægge læreplansarbejde med
særlig henblik på læringssynet i
Bulderby

2 timer

Deltagelse af alle
medarbejdere i
Bulderby-husene
3 timer
Ringmose og
Ringmose, alle
P-lørdag med oplæg fra Ringmose og medarbejdere i
Ringmose samt workshops om
Bulderby-husene,
visionen og oplæggets betydning for Lone F, Stine og
arbejdet med børnemiljøet
Thomas
7,5 time
At planlægge personalemøder i ft:
Sted, grupper, logistik, oplæg,
metode mv
Ledelsen i Bulderby 3 timer
Personalemøde med grupparbejde,
hvor der arbejdes tværfagligt og på
tværs af afdelingerne vuggestue,
børnehave og Skovhuset - ud fra eget Alle ledere og
ønske
medarbejdere

Planlægning er personalemøde den
24/11

Side 1

11/9
2014

22/9
2014

01/11
2014

Pris

Gennemført

Gennemført

Forplejning og
leje af
Ungdomsskolen

Gennemført

VIAprojektet?

Okt. 2014 Gennemført

3 timer

30/10
2014

Gennemført

Ledelsen i Bulderby 6 timer

14/11
2014

Gennemført

Forplejning og
leje af
Ungdomsskolen

Ud fra beskrivelsen af læringssynet
i Bulderby, at definere det
fremadrettede arbejde med læring
og hvilke krav det stiller til den
enkelte og til organisationen

Personalemøde med grupparbejde,
hvor der arbejdes tværfagligt og på
tværs af afdelingerne vuggestue,
børnehave og Skovhuset - ud fra eget Alle ledere og
ønske
medarbejdere

3 timer

24/11
2014

Forberedelse af personalemøde
med særlig henblik på
læreplanstemaer og overgange

Forberedelsesmøde

2 x 4 timer

11/12 og
18/12
Gennemført

Læreplanstemaer og overgange

Personalemøde, hvor vi arbejder med
temaerne i læreplanerne i
forudinddelte grupper. Der arbejdes
afdelingsvist vuggestue/børnhave,
mens Skovhuset arbejder
Alle ledere og
selvstændigt.
medarbejdere

Lederne

Personalemøde, hvor vi arbejder med
temaerne i læreplanerne i
forudinddelte grupper. Der arbejdes
Forberedelse af personalemøde
afdelingsvist vuggestue/børnhave,
med særlig henblik på de politiske mens Skovhuset arbejder
Alle ledere og
mål
selvstændigt.
medarbejdere

Side 2

time

2 x 4 timer

Gennemført

Forplejning og
leje af Ungdomsskolen

Kører
12-jan planmæssigt

29/1 og
5/2

Forplejning og
leje af Ungdomsskolen

Politiske mål og overgange i
læreplanen

Personalemøde, hvor vi arbejder med
temaerne i læreplanerne i
forudinddelte grupper. Der arbejdes
afdelingsvist vuggestue/børnhave,
mens Skovhuset arbejder
Alle ledere og
selvstændigt.
medarbejdere

Samle materielet og afspejling i
Redigering og samling af materialet organisering

Fremlæggelse af læreplan
for Bulderby
Fremlæggelse af læreplan
for Bulderby

Ledelsen

3 timer

24. og 25.
2 leder-dage februar

Udsendelse og høring vedrørende
Bulderbys læreplan

Udkast til læreplan sendes i høring
hos samtlige medarbejdere i
Bulderby

Redigering og opsætning af
læreplanen

I papirudgave og i elektronisk form

Ledelsen sender ud
til arbejdsgruppe af
udvalgte
medarbejdere
14 dage
Ledelsen og
kommunikationsafd
elingen
2 x 4 timer

Den samlede læreplan fremlægges

Ledelsen
Alle ledere og
medarbejdere

Planlæg personalemøde 13/4
Personalemøde

Side 3

17-feb

primo
marts

2 x 4 timer

19/3 og
26/3
26/3 og
9/4

3 timer

13. april

