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Daginstitution Østbirk 

 

2 huse 
 
185 børn 
 
30 medarbejdere 
 
2 ledere 
 





Praksis i Østbirk 



Organisatorisk læring 

• Diskursen er i udvikling 

• Større opmærksomhed på 
eksklusionsmekanismer 

• Mere fokus på børns ressourcer  

• Læring i børnefællesskaber 



Træerne vokser ikke  
ind i himlen i Østbirk 



Der vil altid være en lille orm,  
der begynder at gnave 

Modstand mod forandring 

• Endnu en opgave vi skal klare for de samme ressourcer 

• Man kan godt høre de ikke har indsigt i vores hverdag 

• Det er jo det vi hele tiden har gjort 

• Hvorfor nu alle de nye fagudtryk, må man nu ikke mere 
kalde en spade for en spade? 

• Den VIDA mappe er godt nok svær at læse.  
Hvor meget forberedelsestid får vi? 

 



Hvordan skabes indflydelse og 
ejerskab 

• Oplæg til eksperiment sendes ud, drøftes og 
godkendes 

• En fælles skabelon SMTTE model, som alle 
kender og gerne vil arbejde efter 

• Hvert team  laver deres eget eksperiment ud 
fra de fælles mål og metoder 

 



Motiverede medarbejdere! 

• Pædagogisk dag med oplæg  om inklusion 

• Øget bevidsthed om vores fælles viden og  nye 
handlemuligheder  

• Motiveret til første eksperiment 



Evaluering af 1. eksperiment 

• Læringskultur med plads til fejl 

• Alle havde oplevet, at fælles fokus kan give resultat på 
kort tid 

• Interesse for vidensdeling og læring af andres 
eksperimenter 

• VIDA principperne: aktiv og organisatorisk læring 



De næste to eksperimenter 

• Skal bygge videre på det vi lærte af det første 
eksperiment 

• Transfer: fra viden til hvordan. Vi skal sikre at VIDA 
viden kommer i spil 

• Mere refleksion over medarbejdernes ændrede 
handlekompetencer 



Bliver vi så færdige? 

• Vi er på vej mod: 

• Fælles forståelse og anvendelse af ny viden 

• Ejerskab og motivation 

• Fornyelse praksis 

Husk! 

• Fortsat fokus på målet 

• Pleje ejerskabet 



Venlig hilsen 

Daginstitutionsleder 

Inge Mikkelsen 

 

Daginstitution Østbirk 

Horsens Kommune 

Mail: imm@horsens.dk 


