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Forord

A

lle børn har brug for at føle sig som en del af et fællesskab, men ikke alle børn har forudsætningerne for
selv at gå ind i de fællesskaber, de møder i f.eks. vuggestuen eller børnehaven. I 2014/2015 deltog 18
københavnske institutioner med sociale normeringer i det første VIDA-forløb, som netop fokuserer på
at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn. I denne udgivelse er der fokus på fem af de deltagende institutioners erfaringer, oplevelser og ikke mindst refleksioner og tanker om VIDA-forløbet, fortalt med deres egne
stemmer. Vi ved, at de ekstra hænder, som sociale normeringer giver, ikke i sig selv er en garanti for kvalitet. Der
skal gøres noget for at skabe kvaliteten. Og her kan VIDA være en hjælpende hånd. For hvordan tager vi egentlig
bedst hånd om de mest udsatte børn, og hvordan får vi skabt de inkluderende fællesskaber, som alle børn gerne skal
være en del af? Det er det, VIDA fokuserer på i sin grundtanke, og det som de deltagende institutioner har lagt et
stort arbejde i at udvikle og anvende, blandt andet ved at bruge VIDAs refleksionsredskab til at analysere de udfordringer, der måtte være, inden der bliver handlet på dem.
VIDA giver os nemlig nye muligheder; muligheder for at eksperimentere, udvikle og reflektere over det vi gør i
det pædagogiske arbejde for at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn i vores daginstitutioner.
Jeg bliver glad, når jeg læser institutionernes erfaringer og refleksioner. Jeg bliver glad, fordi VIDA-eksperimentet
har rykket noget - for børn og for pædagoger. VIDA kræver en stor indsats, og den indsats har de deltagende
institutioner lagt.
Formålet med denne udgivelse er at videndele og forhåbentlig inspirere andre institutioner til at skabe endnu
flere inkluderende fællesskaber i dagligdagen.
God fornøjelse med læsningen.

Camilla Niebuhr, direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
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VIDA i København
I perioden oktober 2014 til juni 2015 samarbejdede 18 københavnske børnehaver med sociale normeringer med
konsulenter fra områderne og Fagligt Center om projektet VIDA. Baggrunden for projektet var en politisk beslutning
om at skabe en tættere kobling mellem forskning og praksis, som gav mulighed for at gennemføre VIDA i institutioner med sociale normeringer. I efteråret 2015 er der startet et nyt VIDA-forløb for 14 institutioner med sociale normeringer. Formålet med VIDA er at styrke det systematiske og vidensbaserede pædagogiske arbejde med
inkluderende fællesskaber – til gavn for hele børnegruppen og de udsatte børn i særdeleshed.

VIDA – KORT FORTALT
VIDA står for ”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud”, men er ikke desto mindre en indsats, som
retter sig mod hele børnegruppen i børnehaven. Det overordnede mål med VIDA er at fremme udsatte børns trivsel,
læring og udvikling ved blandt andet at stimulere deres sociale kompetencer og læringskompetence gennem inkluderende pædagogik i institutionen. VIDA er udviklet med henblik på, at ledelse og personale i det enkelte dagtilbud kan undersøge og udvikle egen praksis gennem refleksioner over sammenhængen mellem børnegruppens
kompetencer og forudsætninger og dagtilbuddets læringsmiljø.1
VIDA er et program, der udfolder sig i fem trin:

2

1
Viden og
refleksion

5
Innovationsfællesskaber

Analyse og
handling

3
Organisatorisk
læring

4
Eksperiment

1 Læs mere om VIDA her: Jensen, B., Kristoffersen, K., Nielsen, M.M., Stougaard, K., Holm, L.G., Haahr-Pedersen, J. (2013). Vidensbaseret indsats
over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Modelrapport 1. Materialer og værktøjer. I: VIDA-forskningsserien 2013:1. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
Jensen, B., Kristoffersen, K., Steiner Rasmussen, O., Buchhave, C.M., Le Coq, D., Ravn, I., Stougaard, K., Nielsen, M.M., Tange, N., Pedersen, S. (2013).
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Modelrapport 2. Uddannelse og implementering. I: VIDA-forskningsserien
2013:2. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
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Deltagerne undervises i forskningsbaseret viden
om bl.a. social udsathed, inkluderende pædagogik
og resiliens i en kontekst, hvor de samtidig får
lejlighed til at reflektere over og dele viden samt
sætte den i relation til egen praksis.
Deltagerne analyserer deres egen pædagogiske
praksis ved hjælp af et IT-baseret refleksionsværktøj. Analysen resulterer i et ”spindelvæv”, som
bidrager til at identificere og konkretisere områder, hvor man i praksis med fordel kan sætte ind
med nye handlinger.
Forandringer skabes i et samarbejde på tværs af
institutionen. Deltagerne undervises i og forpligter
sig på at udbrede den nye viden til den samlede
institution.
Indholdet fra uddannelsen sættes i spil i praksis
gennem igangsættelse af eksperimenter i institutionen. Alle i institutionen samarbejder om eksperimentet og evaluerer det.
Lederne styrkes i at arbejde med en mere effektiv
mødekultur, at omsætte den nye viden samt nye
metoder for samarbejde i institutionen.

muligheder deltagerne skal tage i anvendelse, når
de bevæger sig fra uddannelse til deres lokale
praksis. Det gør deltagerne selv på baggrund af
uddannelsesforløbet.


Fra individuel til organisatorisk læring. Skal
der ske reel fornyelse, skal det ske i hele institutionen. Hele børnehaven arbejder derfor med den
samme overordnede målsætning og det samme
tema – men aktiviteterne varieres.

Den eksperimenterende tilgang er central i VIDA.
Institutionerne arbejder i forløbet med eksperimenter,
som tager udgangspunkt i VIDAs tre grundlæggende
principper. Eksperimenterne skal involvere alle børn
og medarbejdere i dagtilbuddet, og de skal omhandle
børns trivsel og læring samt inkluderende læringsmiljøer.
Hvert eksperiment bygges op over:



Fra fejlfindings- til ressourcesyn. Ved at tage
et perspektiv, hvor man ser alle børn som børn
med potentialer, er man godt på vej mod en pædagogik, der i sig selv kan skabe positive mønstre for
barnet i fællesskabet.
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Fra passiv til aktiv læring. Børn og voksne
betragtes som aktive i deres egne læreprocesser.
Programmet definerer ikke, hvilke nye handle-

Formulering af problemstilling tager udgangspunkt i de
analyser af pædagogisk praksis, som institutionen har
lavet i refleksionsredskabet. Formålet med at bruge

Såvel uddannelse som eksperimenter tager afsæt i
VIDAs grundlæggende principper:
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Problemstilling
Mål
Overvejelser over organisatorisk læring
Beslutning om omfang, et samlet aktivitetsforløb – bestående af delaktiviteter
Metoder og processer i eksperimentet
Indhold og opgavefordeling
Evaluering af proces og udbytte
Dokumentation
Konklusion i relation til målsætningen
Konsekvenser for næste eksperiment

refleksionsværktøjet er at bidrage til, at dagtilbuddets
pædagogiske medarbejdere og ledelse kan undersøge,
analysere og reflektere over egen praksis og på baggrund heraf igangsætte eventuelle fornyelser i forhold
til at understøtte udviklingen af handlekompetencer i
børnegruppen og i personalegruppen. Med refleksionsredskabet er der fokus på refleksion over, hvordan
personalet oplever sammenhængen mellem børnenes
udvikling af handlekompetencer og de voksnes kompetencer. Personalet besvarer en række spørgsmål, hvor
de både vurderer børnenes handlekompetencer og
den pædagogiske medarbejders oplevelse af egne handlekompetencer i relation til at fremme børnenes kompetencer på de udvalgte områder. På den måde kan
der tegnes et billede af forskellen mellem børnenes og
de pædagogiske medarbejderes handlekompetencer.
Analysen vises i et spindelvæv, hvor man kan se, om
der er et gab mellem medarbejdernes og børnenes
kompetencer på forskellige områder.

 MEDARBEJDERE
 BØRN
Social viden
Læringsredskaber

Læringsidentiteter

Kontrol over
læringsbetingelser

Læringsfærdigheder

Sociale
færdigheder

VIDA KØBENHAVN
– EN LETTERE MODEL
VIDA-projektet er oprindeligt bestilt og finansieret af
Social-, Børne- og Integrationsministeriet og udviklet
af forskere ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). VIDA-programmet er i
perioden 2011-2013 afprøvet i udvalgte institutioner i
Randers, Brøndby, Horsens og Gentofte Kommuner
med positive effekter på børns trivsel og socioemotionelle udvikling. Dette VIDA-forløb varede to år. Flere
af de deltagende kommuner valgte at fortsætte med at
tilbyde VIDA til deres resterende institutioner. I
Brøndby Kommune udviklede de en lettere model,
som strakte sig over et år og havde en mere komprimeret uddannelse med fokus på de mest relevante
emner. VIDA i KØBENHAVN er baseret på denne
model. I året 2014-2015 gennemgik 18 københavnske
institutioner med sociale normeringer det første VIDAforløb. Erfaringerne fra dette forløb blev taget med ind
i det nye forløb i 2015-2016 for at gøre det endnu bedre og opnå endnu større positive effekter for både
børn, pædagoger og institutioner.
Undervisere fra Act2Learn/University College Nordjylland og Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet (DPU) har stået for uddannelsesforløbet.
På de følgende sider fortæller fem københavnske institutioner om deres erfaringer med at arbejde med VIDA.

Kontrol
over
sociale
handlebetingelser

Sociale identiteter

Sociale handleredskaber
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HIMMELBUEN
Fortalt af pædagog Fie, pædagog Camilla og
pædagogmedhjælper- og studerende Mia

OM HIMMELBUEN
Himmelbuen har 36 børnehavebørn. Børnene er opdelt i tre grupper, men der er ikke traditionelle stuer. I stedet
arbejdes der i aldersopdelte grupper.

VENSKABSGRUPPER
Vores eksperiment omhandlede ’venskabsgrupper’, som vi havde inddelt børnene i. Vi arbejder med aldersopdelte
grupper, og i den periode havde vores storegruppe opholdt sig meget på en anden etage væk fra de andre børn.
Vi ville derfor gerne bryde lidt med aldersopdelingen og arbejde med aktiviteter på tværs af alder. Vi lavede derfor nogle små venskabsgrupper med én voksen og 7-8 børn i forskellige aldre. Ideen var at få børnene til at se
hinanden og ikke bare de børn, som de normalt var i gruppe med.
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INKLUDERENDE FÆLLESSKABER
Et af vores læringsmål i projektet omhandlede, hvordan vi kunne få børnene til at inkludere hinanden. Vi
tog udgangspunkt i de undersøgelser og analyser, vi
lavede på børnene med edderkoppespindet i refleksionsredskabet. Det var ret interessant at se, hvad der
gav udslag. Som personalegruppe syntes vi selv, at vi
var gode til at lave inkluderende arbejde med børnene,
men det var et af de steder, hvor børnene ikke scorede så højt. Vi skulle derfor finde ud af, hvor det gik
galt. Vi måtte stille os selv spørgsmålet om, hvorfor vi
som personale selv syntes, at vi var gode til at inkludere, samtidig med at vi åbenbart ikke formåede at formidle det videre eller lære det fra os på en hensigtsmæssig måde.

PROCESSEN OG FORLØBET
Vi delte os ind i 6 venskabsgrupper, som hver bestod af
en voksen og 7-8 børn. Der blev sat tid af til, at personalet kunne sætte os sammen to og to og planlægge,
hvad vi skulle lave i venskabsgrupperne. Fokus var hele
tiden på, at børnene skulle inkludere hinanden. Alene
det, at børnene var i en lille gruppe, som lavede nogle
ting sammen, gjorde, at de fik et helt andet fokus. De
blev mere bevidste om, hvem der var i gruppen, hvem
de egentlig var sammen med, og hvem der manglede. I
gruppen holdt vi fx små samlinger, hvor de skulle lægge
mærke til hinanden.
Storegruppen havde på det tidspunkt haft meget fokus
på deres egen gruppe, men havde ikke rigtig fået den
følelse af ansvar, man har som storegruppe. Med venskabsgrupperne fik de muligheden for dette. De fik lov
til at være de store og vise vejen frem, og det var me-

get givende for dem at få den oplevelse, inden de skulle
starte i skole.
I starten vidste vi som personale ikke, hvilken betydning VIDA ville have for vores dagligdag. Det virkede
meget tidskrævende at udfylde refleksionsredskabet,
men da vi fik analysen ud med resultaterne, var det så
spændende, og det gav virkelig mening. Personalegruppen fik efterfølgende en dag til at læse analyserne igennem, så vi fik virkelig tid til at gå i dybden med det, og
det var godt. Efterfølgende havde vi et møde om, hvad
vi skulle fokusere på, og der var personalet meget med
i processen, fordi vi alle kunne se, hvad man kunne
bruge det til. Vi talte om, hvordan vi kunne lave det til
et projekt, der ikke skulle ændre på alt, men mere
nogle små ting, som vi kunne arbejde videre med fremover. Det blev dog ret anderledes, fordi vi lavede venskabsgrupperne.
Det var til tider udfordrende at få formidlet al den nye
viden fra VIDA-uddannelsen videre til hele personalet.
I vores hus er personalet heldigvis generelt modtagelige for nye tiltag, når de giver mening. I VIDA fik vi en
masse positivt ud af det, men der har også været nogle
bump på vejen, fordi vi ikke altid vidste, hvor projektet
var på vej hen. Vi gik på uddannelsesforløbet samtidig
med, at vi gennemførte eksperimenterne, så vi vidste
ikke helt på forhånd, hvor vi var på vej hen. I sidste
ende fik vi et rigtig godt resultat ud af projektet, og
det skyldes især, at personalegruppen var med og tog
ejerskab.
Vi brugte meget tid på at planlægge projektet, men det
gav mening for os. I vores venskabsgrupper lavede vi
mange af de ting, vi plejede at lave, men på en mere
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struktureret måde. Vi havde mere fokus på samarbejde
og inklusion, og det, at vi var tvunget til at strukturere
dagligdagen og skulle se nogle resultater, gjorde, at vi
var mere fokuserede.
Vi skulle også have lavet et andet eksperiment, men
det blev desværre afbrudt af, at der var udskiftning i
personalegruppen og børnegruppen på samme tid. Vi
valgte derfor at stoppe eksperimentet og i stedet fokusere på, at vi havde fået noget rigtig godt ud af vores
første eksperiment. Vi stoppede på en høj bølge.

AT ARBEJDE MED
VENSKABSGRUPPER
I venskabsgrupperne lavede vi en masse forskellige
lege, fx legede vi boldlege og var på legepladsen. Vi
planlagde aktiviteter ud fra vores analyser i edderkoppespindet. Nogle grupper havde fokus på digitale medier og filmede og optog lyd, når de var på tur. Nogle
arbejdede med rollespil – vi kaldte det aktive eventyr.
Her skulle børnene performe det eventyr, som blev
læst op. Vi lavede altså nogle konkrete hverdagsaktiviteter, som vi også kunne have fundet på at lave i andre
situationer. Forskellen her var bare, at vi havde fokus
på, at børnene skulle inkludere hinanden.
Vi lavede armbånd til alle venskabsgrupperne i forskellige farver, så børnene kunne se, hvem der var i gruppe
med hinanden. Når vi skulle på tur med børnene, delte
vi dem op i to grupper. Venskabsgrupperne var inddelt
efter et princip om, at der skulle være små, mellem og
store børn i hver gruppe. De ældste fik ansvaret for at
holde de yngste i hånden og vise dem, hvordan man
går i trafikken. I sådan en situation kan der ellers tit
12

opstå en konflikt, fordi børnene kun vil holde en bestemt i hånden. Vi var i venskabsgrupperne om formiddagen og spiste frokost sammen. Om eftermiddagen
blev alle børnene blandet igen, og der kunne vi se, at
de ikke søgte de samme børn, som de plejede. Det var
tydeligt, at der opstod nye relationer mellem børnene.
Vi reflekterede meget over, hvordan vi kunne få børnene til at reflektere over læring, uden at det blev for
meget skole. Vi havde allerede noget dokumentation,
vi kunne tage udgangspunkt i, fordi børnene havde
filmet, når de var på ture. Det kunne vi tage frem og
kigge på, og på den måde fik vi en god snak med børnene om, hvad vi havde lavet den dag på tur. Børnene
syntes, at det var spændende og sjovt at se det, de
havde filmet på turen, så det var en god vinkel på,
hvordan man kan reflektere over læring, uden at det
bliver en kunstigt opsat situation.

RESULTATER AF AT DELTAGE I VIDA
Et af resultaterne af vores eksperiment var, at børnene
fik øjnene op for nye venskaber og søgte hen mod
andre børn end de plejede. Vi oplevede nogle venskaber blandt børnene, som vi ikke havde set komme.
Der opstod nogle nye relationer i forløbet, og det var
også vores ønske og mål. Vi oplevede også en omsorg
hos børnene for hinanden, som udmøntede sig ved, at
de havde mere øje for hinanden end før. Hvis der var
et barn, der ikke havde nogen at lege med, var de andre gode til at hive dem med ind i legen. Målet om, at
børnene skulle inkludere hinanden, blev nået. Det blev
også tydeligt, at de fik opmærksomhed på hinanden,
hvor man før nogle gange kunne være i tvivl, om de
overhovedet vidste, hvem de var i gruppe med. Det

var spændende at se, hvad der skete, da de blev splittet op og ikke var i gruppe med de børn, de ellers plejede at være sammen med. De var nødt til at kaste sig
selv ind i det her nye lille fællesskab.
Efter vi startede på projektet kunne vi hurtigt se en
udvikling hos børnene. Det var tydeligt, at storegruppen havde manglet i et eller anden omfang. Vi kunne
med det samme se, at de store kunne give noget videre til de andre børn i gruppen. Det at børnene var
inddelt i så små grupper, gjorde også, at nogle af de
børn, der normalt var ret tilbageholdende, åbnede sig
mere op i løbet af forløbet.
Vi kørte eksperimentet ret slavisk ud fra det, vi havde
planlagt til at starte med. At være med i VIDA har
givet os et blik for praksis, og det kan vi helt klart bruge fremover. Vi har fået øje for, hvor vigtigt det er for
børnene, at de ikke altid er i deres aldersopdelte grupper, men at de også har aktiviteter i blandede grupper.
De sammensatte grupper giver børnene noget – også
det, at det ikke kun er i en sammenhæng med fri leg.
Det gav også god mening med spindelvævene i refleksionsredskabet. Det hjalp os med at få sat fokus på noget, som gav mening for alle. Det var meget brugbart
og hjalp meget i den pædagogiske praksis og planlægning af hele forløbet. Vi fik en klar analyse af, hvad der
var mest behov for at arbejde med. Samtidig skabte
det en masse pædagogiske snakke, fordi der ikke var
noget, der var rigtigt eller forkert. Det viste sig ikke
som et rødt eller grønt tal. Det handlede mere om,
hvad vi fandt interessant, og hvad vi kunne læse ud af
analyserne. Det skabte nogle gode debatter om, hvad
grunden kunne være til, at vi i personalegruppen syn-

tes, at vi var gode til noget, når vi samtidig kunne se, at
det ikke afspejlede sig hos børnene. Så måtte vi spørge
os selv, hvad det var, der egentlig gik galt i processen.
For at kunne have de pædagogiske refleksioner og debatter forudsætter det, at vi får den forberedelsestid,
vi har brug for, så vi kan sætte os ned og snakke sammen. Fordelen ved projekter som disse er, at de er
bestemt på forhånd, og at der er sat ressourcer af til
det. Det giver også nogle positive effekter. Når man
har nogle fastlagte mål at arbejde efter, er det nemmere at gå i den rigtige retning. Derfor er forberedelsestiden så vigtig i et forløb som det her. I VIDA ligger
der ikke en fast skabelon for, hvordan man præcist skal
køre det, og det er rigtigt godt. Samtidig er det også
det, der gør, at man ikke bare lige kan trække sådan et
projekt op af hatten og gå i gang. Det kræver noget,
men indsatsen kan ses i resultaterne.

KONKLUSION
Det gode ved VIDA er, at vi havde mulighed for selv at
skabe det på den måde, vi ville have det i dagligdagen.
VIDA dannede ramme om, hvad vi syntes var interessant, og hvad vi gerne ville arbejde med. Derfor gav
det god mening at få det ind i praksis, også fordi det
ikke var bestemt på forhånd i detaljer. VIDA kørte ret
intenst, og det, at vi selv kunne bestemme det indholdsmæssige, var medvirkende til, at det kunne lykkes. Vi fik inkorporeret en masse af de ting, vi normalt
arbejder med.
Vi havde alle sammen en læsefridag, og det gjorde, at vi
havde et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra. I institutionen har vi alle sammen taget det med os videre fx
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Vi har mange skal-opgaver, som kan være medvirkende
til at give VIDA-tankegangen og den eksperimenterende tilgang nogle lidt trange kår. Nogle opgaver kan man
ikke slippe udenom, og det kan gøre det svært at skabe sammenhæng, når man samtidig gerne vil eksperimentere og vidensoverdrage. I sidste ende ligger praksismagten hos os pædagoger, og det gør, at man får et
helt andet ejerskab og engagement.

petencer. Vi som personale var også med i analysen, og
det er vigtigt, at vi ikke ser os og børnene som to separate grupper. Som personale er vi elastikker, der
skal spændes ind og trækkes ud i forhold til den børnegruppe, vi står med her og nu. VIDA taler ind i det
perspektiv. Det er ikke ofte, at man taler om, hvad
man som personalegruppe ikke er så stærke i. Der fik
vi pludselig sat fokus på, hvilke kompetencer vi som
gruppe manglede, og hvad vi var nødt til at blive dygtigere til. Og vi var faktisk ret enige om, hvor vi skulle
sætte ind. Det vil vi gerne arbejde videre med fremover.

Vi kunne godt have tænkt os at arbejde mere med forældreperspektivet, og med hvordan man kan koble
læringsmålene ind i en forældresammenhæng. Det kunne fx gøre en forældresamtale mere spændende og
fleksibel, hvis vi kunne tage spindelvævet frem. Det
inviterer til en dialog og en snak om, hvad der er interessant. Hvis vi vil lære børnene at inkludere hinanden,
og hvis vi som personale skal inkludere alle børn, kræver det, at vi arbejder i teams og inkluderer hinanden.
Det kræver også, at man har nogle forældre, der har
tillid til institutionen og føler ejerskab.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den børnegruppe,
man har lige nu, og det kan godt være, at man ville se
anderledes på personalets kompetencer med en ny
børnegruppe. Det gode ved VIDA er, at det er et blik
på den situation, institutionen står i lige nu og her. Vi
lever i en foranderlig verden, og derfor er det godt
med et redskab, der er elastisk. Det viser, hvor mange
facetter vi har, og hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme på nuet og på vores praksis. Det er dejligt at
blive spurgt ind til, hvad vi som personale kan, og det
er ikke noget, man oplever i andre projekter.

i forhold til, hvordan vi strukturerer vores personalemøder. Det er vigtigt at have et fælles fagligt udgangspunkt.

REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN
VIDA er et forløb, som vi helt sikkert ville kunne få
noget ud af igen. Hele tanken om, hvordan forløbet
kører, og den proces der er med udfyldning af refleksionsredskabet, vil vi kunne bruge i en anden sammenhæng med en ny børnegruppe.
En af fordelene ved VIDA er, at der både bliver sat
fokus på børnenes kompetencer og personalets kom14

På grund af udskiftning i personalegruppen er vi nu kun
tre pædagoger, der har erfaring med VIDA, og som var
med i forløbet. Det er en udfordring, men vi vil gerne
videreformidle det fremadrettet til resten af personalegruppen. Selvom det ikke længere er den samme
personalegruppe, har vi taget nogle af vores tanker,
som vi gjorde os i VIDA-forløbet, med videre i den nye
struktur.

BØRNEHUSET
HØRGÅRDEN

Fortalt af pædagogisk leder Charlotte
og pædagog Maibritt

OM BØRNEHUSET HØRGÅRDEN
Børnehuset Hørgården er en integreret institution, som består af fem stuer fordelt på to huse. Husene bindes
sammen af en fælles legeplads. Der er en vuggestuegruppe, tre børnehavegrupper samt en fritidshjemsgruppe. I
alt er der ca. 100 børn fordelt fra vuggestue til børnehave til fritidshjem. VIDA-projektet har kørt i de tre børnehavegrupper, som er fordelt i to huse.

KOM, LEG OG VÆR AKTIVT MED
Det første projekt, vi arbejdede med, hed ’Kom, leg og vær aktivt med’ og havde fokus på, hvordan vi fik vores
børn til at være mere aktive, og hvordan vi kunne få sat flere sociale lege i gang. Det var vigtigt for os at få dannet
relationer imellem børnene, først og fremmest inde på stuerne, så børnene legede mere med hinanden på kryds
og tværs. Vi valgte derfor at lave seks forskellige lege, som tog udgangspunkt i de 6 læringspunkter. Legene kaldte
vi 1) Sanse/føleleg, 2) Alle mine kyllinger kom hjem, 3) Gemmeleg – Find Holger, 4) Jorden er giftig, 5) Sangleg – Bro Bro
Brille og 6) Sjippetov – motorisk leg.
Vi observerede hurtigt, at børnene nogle gange valgte leg ud fra, hvilken voksen de gerne ville være sammen med.
Det ville vi gerne prøve at komme ud over for at se, om det også havde en betydning for børnenes lege. Vi gjorde
derfor det, at de tre voksne på stuen om formiddagen fik udleveret 3 poser tilfældigt. Hver voksen fik en pose
med et tilhørende kort, der illustrerede en af de 6 lege. Nede i posen var der tilsvarende nogle små kort med
samme illustration på. Illustrationerne var vigtige, da vi har mange tosprogede børn, så visualiseringen gjorde det
nemmere at forstå og se, hvilken leg der skulle leges. De små kort blev så lagt ud på gulvet med bagsiden opad, alt
efter hvor mange børn der var på stuen, og hvert barn skulle så gå hen og trække et kort. Alle de børn, der havde trukket fx Find Holger-kortet, skulle gå over til den voksne, der havde posen med Find Holger-legen. På den
måde var det nemt for alle børnene at se, hvem de skulle være sammen med.
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KOKKEVENNER
Det andet projekt kalder vi for ’Kokkevenner’, og det arbejder vi stadig med. Her ville vi gerne undersøge, om alle
børnene havde venner i børnehaven. Det var en stor mundfuld at kaste sig ud i, for hvordan observerer og måler
man det? Vi endte med at købe fire kokkehuer, som hver stue fik udleveret. Igen prøvede vi at arbejde med at
visualisere for børnene, hvad der skulle ske, og med at gøre det genkendeligt med kokkehuerne. De voksne styrede det til en vis grad, men ellers overtog børnene selv. Hver mandag vælger den voksne på stuen, hvem der er
kok nr. 1, og det bliver noteret på et skema, hvem der er blevet valgt. Kok nr. 1 skal så vælge, hvem der er kok nr.
2, 3 og 4 og give dem kokkehuerne på. De 4 kokkevenner er så kokke ugen ud.
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AT SKABE NYE VENSKABER OG
RELATIONER MELLEM BØRNENE
Formålet med vores projekt ’Kom, leg og vær aktivt med’
var at bygge videre på sociale lege og interaktion mellem
børnene. Vi har arbejdet ud fra et ressourceperspektiv
med fokus på at få mere af det positive ind i hverdagen.
Vi har arbejdet meget med edderkoppespindet i refleksionsredskabet. Vi har målt på, hvor det største gab
var, og ud fra det blev vi enige om at have fokus på at
skabe nye relationer mellem børnene. Mange af børnene havde svært ved at fastholde fokus i en aktivitet, og
hvis vi ikke var skarpe, så hoppede børnene fra aktivitet til aktivitet og fik sjældent fordybet sig i noget.
Derfor var det vigtigt for os at have fokus på, at børnene lærte, at der var regler, struktur og fastholdelse i
en aktivitet. Børnene kan være ret urolige, så det var
vigtigt for os at skabe og sikre nogle gode og trygge
læringsmiljøer. Visualiseringen med poserne har derfor
været rigtig godt for børnene, fordi de aldrig var i tvivl
om, hvad der skulle ske. Det skabte utrolig meget tryghed og forudsigelighed hos børnene. Inden projektet
gik i gang, havde vi også gjort os nogle overvejelser i
forhold til at sikre, at vi fik gennemført legene med
børnene. Fx legede vi ”jorden er giftig” med karklude
ude på legepladsen, hvis det regnede, for at sikre og
fastholde aktiviteten med poselegene.
Formålet med vores projekt ’Kokkevenner’ var at få
frokosten til ikke kun at være et pædagogisk måltid,
men også en pædagogisk aktivitet. En af vores visioner
i Hørgården er, at børnene skal have indflydelse på
deres egen hverdag, så det var derfor oplagt at tage fat
i dette projekt. Vi havde lige været til et oplæg om
inklusion, som tog udgangspunkt i, at børn skulle placere sig selv på en dartskive i forhold til det at have ven-

ner. Børn kan godt være ensomme på flere måder.
Man kan være ensom og ikke have venner, men også
være meget alene og stadig have det godt og opleve, at
man har venner. Så vi var meget optagede af, om alle
børnene egentlig havde venner, eller om der var nogle
børn, vi overså.
Formålet med begge vores VIDA-forløb har således
været, at vi gerne ville forholde os til den interaktion,
der var mellem børnene, med fokus på deres kompetencer og med udgangspunkt i vores analyser i refleksionsredskabet. VIDA skulle ikke kun være et projektforløb, men også en del af Børnehuset Hørgården. Vi
tog derfor fat i noget, der var i tråd med vores læreplanstemaer, og vi har arbejdet meget ud fra vores mål
og vores læreplaner. En af vores overvejelser inden
VIDA-projektets start var, at det skulle være nemt at
gå til, og at det skulle kunne gøres af alle. Strukturen
og genkendeligheden i legene har gjort, at hvis der er
en vikar på stuen en dag, kan børnene faktisk vise,
hvordan man gør.

PROCESSEN OG FORLØBET
I projektet ’Kom, leg og vær aktivt med’ udfyldte vi ved
hvert stuemøde et skema over, hvad vi var blevet optaget af den sidste gang, vi legene poselegene med børnene. Vi skrev det ned, når vi lagde mærke til noget
positivt. Vi legede med børnene torsdag og fredag fra
kl. 10 – 10.30. Vi havde valgt nogle faste tidspunkter
for at være sikre på, at det blev gjort. Hver tirsdag til
stuemødet skrev vi ned, hvad der havde været godt, og
hvad der havde optaget os. På den måde fik vi løbende
dokumenteret og reflekteret over vores observationer.
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I Hørgården har vi en del udsatte børn, og det skulle vi
tage højde for. Vi har mange tosprogede børn, som
først starter i institution, når de starter i børnehaven,
og de børn kan være bagud sprogligt. De kender ikke
til institutionens regler og retningslinjer, og de kender
ikke de lege og sange, som vi bruger. Undervejs i forløbet kunne vi se, at jo mere børnene lærte at forstå
reglerne og kende legene, jo gladere blev de, når vi
skulle lege. De fleste børn deltog aktivt i legene, og de
tog selv initiativ til at bygge videre på legene og udvide
dem med deres egne forslag.

Da vi kastede os ud i det andet eksperiment og startede projekt ’Kokkevenner’ op, ville vi gerne arbejde med
at få inddraget børnene endnu mere i frokosten og lave
det til en pædagogisk aktivitet. Vi ville også sikre os, at
hele personalegruppen var med og følte ejerskab til
projektet. Vi var derfor mere bevidste om at lave
guidelines til hele personalet og få dem inddraget i
processen, og det lykkedes rigtig godt. En sidegevinst
er, at også vikarerne synes, at det er nemmere, fordi
børnene ved, hvad der skal ske.

Hvis der var vikar på stuen, kunne børnene pege på
posen, som indeholdt en beskrivelse af, hvordan man
skulle lege legen. Derfor var det nemt at gå til, og alt
det, som legen krævede, lå inde i posen, så man ikke
skulle ud og lede efter det. Til sidst kunne børnene
faktisk godt selv lege legene, hvilket var en rigtig succeshistorie for os.

AT ARBEJDE MED LEG OG MÅLTIDER

Et vigtigt element i processen har været at få skrevet
projektbeskrivelser på forløbene, så alle i institutionen
vidste helt præcis, hvad vi skulle i gang med, og hvad vi
gerne ville med det. Vi lavede også løbende evalueringer undervejs, så vi kunne justere, hvis det var nødvendigt. Vi har også evalueret på, hvordan man får en hel
personalegruppe til at få ejerskab i sådan et forløb. En
af udfordringerne i processen og arbejdet med VIDA
har lige præcis været at få hele personalegruppen med.
Det blev dog nemmere med tiden, fordi børnene rigtig
gerne ville lege, så det var ikke til at komme udenom,
når børnene efterspurgte legene.

I projekt ’Kokkevenner’ blev kok nr. 1 bevidst valgt af de
voksne, og det var ofte nye børn, der lige var startet i
institutionen, og som måske ikke havde så meget sprog
endnu. Når børnene fik kokkehuen på, gjorde det en
forskel for dem. Det var en eftertragtet rolle. I praksis
foregik det sådan, at børnene kl. 11 fik kokkehuer på
og gik over og spurgte køkkendamen, hvad vi skulle
have at spise den dag. Køkkendamen har en mappe
med billeder af maden, så hun kan pege på dagens mad.
Så gik børnene tilbage til stuen og fortalte, hvad vi
skulle have at spise. Vi slog op i vores bog med billeder
af service og udpegede de ting, der skulle dækkes op
med. Børnene talte bestik op, dækkede bord og sørgede for vand sammen med en voksen. Når bordet var
dækket, sagde de værsgo til de andre børn og præsen-
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I projektet ’Kom, leg og vær aktivt med’ lærte vi hurtigt,
at nogle af legene var lidt for svære for de mindste
børn. Sjipning var fx en af de lege, hvor vi måtte justere lidt på legen, så det blev til hop over slangen i stedet
for. Så barren var sat lidt for højt i nogle af legene, og
det måtte vi ind og justere løbende.

terede maden. Vi har også visualiseret det at være kok
ved at sætte små kokkehuer op ved billeder af børnene, som hænger på væggen.
Vi har lært af projektet, at det ikke gør noget, at det
tager lidt længere tid at spise. Vores køkkendame har
også syntes, det var været sjovt, og har fået noget anerkendelse for hendes store arbejde i køkkenet. Hun
vil rigtig gerne inddrage børnene og kan også sagtens
finde på at gå med ind og spise på en af stuerne. Så det
har også gjort, at der ikke er så langt mellem hende og
børnene.

Det fungerer rigtig godt, at børnene bliver inddraget,
og der er rigtig mange faktorer i spil i processen, som
vi kan se, at børnene bliver bedre til. De er blevet bedre til tal, de ved, hvad dybe tallerkener er, og de er
blevet meget opmærksomme på hinanden også. De
ved fx, at hvis der er nye børn på stuen, så skal de huske hagesmækker til dem, når vi skal have suppe. Det
skaber både omsorg og interaktion mellem børnene.
Vi får tit nye børn på stuerne, så det skaber en rigtig
god inklusion for de nye og udsatte børn, at de får den
her succesoplevelse – det er rigtig vigtigt! Vi kan sagtens finde på at vælge det samme barn som kok nr. 1 i
2-3 uger, hvis det er dét, der skal til, for at skabe inklusion.
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RESULTATER AF AT
DELTAGELSE I VIDA
I begge projekterne kan vi se, at børnene danner relationer indbyrdes på kryds og tværs, også stuerne imellem. Børnenes læring er øget i forhold til overbegreber, former, farver og tal. De har også fået kendskab til
en masse forskellig mad, og de er blevet bedre til at
række maden videre, når vi sidder rundt om bordet.
De har lært om måltidskulturen. Børnene kan godt
lide genkendeligheden, så nu vil de også gerne være
med til at dække bord om morgenen. Børnene oplever
både medinddragelse og forudsigelighed, og det er
rigtig godt for dem.
I projekt ’Kom, leg og vær aktivt med’ kunne vi se, at det
var en rigtig god måde for børnene at danne relationer
på. Gennem legene dannede de nye relationer, og de
lærte også at tage meget hensyn til hinanden. Et af
målene med projekt ’Kokkevenner’ var at se, om alle
børnene havde venner, og om alle børn blev valgt til at
være kokkeven. Vi havde et par børn, hvor vi var lidt
bekymrede for, om de ville blive valgt. Men alle børn
blev valgt i løbet af projektet, og det viste sig, at det
lidt var tilfældighedernes spil, der afgjorde det. Det
kunne fx være dem, som havde samme farve strømper.
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KONKLUSION
Arbejdet med VIDA har gjort en stor forskel hos børnene, og vi har set, hvordan de har dannet nye og gode
relationer på kryds og tværs. Ud over den forskel, det
har gjort for børnene, har vi som personale også fået
et stort udbytte ud af vores to projekter. Vi kan se
vigtigheden af at have en systematik, få evalueret ordentligt og at kunne forklare det, vi gør, og det, vi ser.
VIDA er blevet en integreret del af vores daglige arbejde, og det er dejligt, at det er blevet en ny faglig standard. I Hørgården er det sådan, vi arbejder nu, og det
er blevet en del af vores praksis. Det bliver genkendeligt, og det bliver nemmere og nemmere at arbejde
med, fordi det kommer ind under huden – både hos
børnene og personalet.
Det at få hele personalet med var lidt svært i starten,
men nu her i vores andet projekt er det blevet en
standard i hele huset, faktisk også helt ned i vuggestuen. Det letter vores arbejde i personalegruppen meget, og det giver mening, fordi alle kan se, at det er
godt for børnene. Når vi på personalefronten er udfordret grundet sygdom eller lignende, kan de store
børn selv styre det. Den forudsigelighed og gentagelse,
som børnene oplever, giver dem en stor glæde, og de
får anerkendelse for, at de selv kan.

REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN
Projekt ’Kom, leg og vær aktivt med’ er slut, men vi har
besluttet, at poserne skal hænge ude i legeskuret, så
børnene selv kan gå over og sige, hvis de gerne vil lege
en leg. ’Kokkevenner’ kører stadig, og det er helt klart
blevet en ny standard hernede i Hørgården, at sådan
dækker vi bord, og sådan spiser vi.

Vi skal nu i gang med et nyt forløb, hvor vi vil inddrage
vores erfaringer fra VIDA. Vores arbejde med VIDA
har vist os, at jo mere dokumentation og visualisering,
jo større en succes bliver det. Det er vigtigt at få skabt
nogle gode rammer for planlægningen og at give pædagogerne tid til at forberede forløbet. Vores arbejde
med VIDA har været en succes, og når noget er en
succes, har man lyst til at udvikle videre på det.

KRIBLE
KRABLE
Fortalt af pædagog Cecilie

OM KRIBLE KRABLE
Krible Krable er en aldersintegreret 0-6-års-daginstitution i Københavns Kommune. Der er fire børnehavegrupper i institutionen, og de har alle deltaget i VIDA-projektet. På den ene stue er det de store børn – storegruppen, der har været med, og på de tre andre stuer er det de 3-4-årige. Krible Krable har i alt 72 børnehavebørn.
Derudover er der i institutionen et antal børn med basispladser, og disse børn er inkluderet på børnehavestuerne.

22

DEN POSITIVE FORTÆLLING
Vi startede med at bruge refleksionsredskabet til at
lave en analyse af børnenes og personalets kompetencer. På den baggrund valgte vi de to temaer, hvor vi
kunne se, at gabet var størst. Vi lavede i personalegruppen en lille projektgruppe, hvor vi kunne brainstorme sammen. I gruppen var der to pædagoger fra
hver stue. Den ene pædagog var ansvarlig for det ene
eksperiment, og den anden pædagog var ansvarlig for
det andet eksperiment, men det var et fælles ansvar
for hele stuens personale at udføre de valgte eksperimenter. Der var sat en time af til brainstorming, hvor
vi startede med at fremlægge de fastlagte temaer, som
problemstillingerne skulle formuleres ud fra, men der
var metodefrihed i forhold til, hvordan hver enkelt
stue ville arbejde med dem. Vi har oplevet det som en
rigtig god måde at arbejde på, da vi har meget forskellige børnegrupper.
Nogle af stuerne arbejdede meget med literacy. De fik
forældrene til at skrive på deres modersmål, så børnene fx vidste, hvor deres skuffer var. Andre stuer arbejdede med ’Her bor jeg’ og lavede billeder af alle børnene foran deres opgange på væggen. Andre lavede klippeklistre-plancher, hvor de skulle klippe ting ud fra blade,
som de godt kunne lide og hænge dem op.
På vores stue havde vi fokus på ’den positive fortælling’,
og på hvad vi hver især kan bidrage med til fællesskabet, hvad vi er gode til både hver især men også sammen. Vi havde nogle børn, der nemt blev de sorte får,
og som tit fik skylden for noget, også selvom de faktisk
ikke var der. Så vi ville gerne prøve at ændre på børnenes positioner. Vi har ”skovuge” i Krible Krable, og vi
havde nogle udfordringer med det at tage i skoven.

Børnene syntes, at det var rigtig sjovt at være i skoven,
når vi var der, men det med at komme derop kunne
godt være lidt konfliktfyldt. Vi lavede derfor fortællinger om, hvad vi godt kunne lide at lave i skoven, og
hvad man har mulighed for at lave, når man tager i skoven. Det tog vi så med hjem til institutionen. Vi brugte
det også i forhold til det at være på legepladsen. Vi
prøvede at tale meget om, hvad man kan bruge legepladsen til, hvad man kan lave på legepladsen, og hvad
vi kan bruge hinanden til.

FOKUS PÅ RESSOURCESYN
Formålet med vores projekt var at have fokus på ’den
positive fortælling’, men også at se på barnets identitet,
altså hvem er jeg, både i fællesskabet men også individuelt. Vi har arbejdet meget ud fra ressourcesynet fra
VIDA og hele tiden haft fokus på barnets ressourcer.
Vi har også anlagt et ressourcesyn i forhold til børnenes forældre. Vi ved godt, at selvom de har nogle udfordringer i forhold til at tale dansk, så kan de skrive
på deres modersmål. Derfor ville vi tage fat i de ressourcer og bruge dem positivt i institutionen. Der var
flere stuer, der holdt forældrekaffe. Det gør vi også
normalt, men vi begyndte at tænke i at gøre det på en
ny måde. I forbindelse med projektet lavede vi en fernisering, hvor forældrene kunne kigge på de ting, deres
børn havde lavet. Det at gøre forældrene til medspillere og det at gøre tingene i fællesskab har været en
rigtig god måde at gøre tingene på. Vi har jo deres
børn til låns den tid, de er institutionen, men de tilbringer jo også en stor del af deres tid derhjemme i
andre omgivelser. Derfor er det vigtigt, at vi også får
det perspektiv med og ser på, hvad der er omkring
hele barnet.
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I forbindelse med vores udgangspunkt, som var edderkoppespindene fra refleksionsværktøjet og de gab, der
var omkring barnets identitet, snakkede vi i personalegruppen om, at vi syntes, det var lidt foruroligende, at
der var sådan et stort gab mellem personalegruppen
og børnegruppen. Hvis vi oplever, at personalegruppen
besidder så mange kompetencer inden for et bestemt
felt, hvordan kan det så være, at børnegruppen mangler kompetencer inden for selv samme felt? Det førte
til nogle refleksioner, hvor vi måtte spørge os selv ”jamen, gør jeg nu også det, jeg siger, at jeg gør?” Så det
handlede også om noget selvindsigt. Vi måtte vende
bøtten lidt og rette fokus mod vores egen praksis og
afprøve nogle nye metoder.
Vi havde fx en dag, hvor vi skulle arbejde med familieprojekter og tegne vores familier. Ikke alle børn synes,
at det er sjovt at tegne. Derfor diskuterede vi, hvordan
vi kunne tilrettelægge det anderledes dagen efter, og vi
blev enige om at prøve at bygge familiefigurer med
trekanter, firkanter osv. i stedet for. Det havde ikke
været vores plan til at starte med, men vi kunne se, at
der var nogle børn, der ikke var motiveret af at tegne,
og det er vigtigt, at det giver mening for børnene – det
er vigtigt med meningsdannelse, også for at gøre noget
i fællesskab. Og pludselig kunne vi se, at der var nogle
børn, der fangede den.
Det, at man har kunnet reflektere løbende og sidde
med VIDA-rammeplanen, har også gjort, at man har
taget nogle ting med videre til andre forløb. På stuerne
havde vi et pædagogisk planlægningsværktøj, så hver
fredag planlagde vi ugen, og da eksperimentet så var
færdigt efter fire uger, lavede vi en evaluering. Der var
hele tiden noget, man kunne bruge, men også ting,
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hvor vi måtte spørge os selv ”hvorfor er det egentlig, det
her ikke har fungeret?”. Det er det fantastiske ved
VIDA. Det er den her eksperimenterende tilgang, hvor
du altid kan tage noget, og du bliver altid klogere på
dine erfaringer.

PROCESSEN OG FORLØBET
En af udfordringerne i vores VIDA-projekt har været
at få hele personalegruppen, dvs. alle stuerne, med.
Efter den første uddannelsesdag blev der lavet et skriv
ud til personalegruppen om, hvad VIDA omhandler,
hvorfor vi var blevet udvalgt samt de tre grundprincipper i VIDA. På hvert personalemøde har der været en
opdatering om VIDA i 15-20 minutter, hvor vi også
fortalte om, hvad de næste uddannelsesdage skulle
handle om. Så begyndte vi at gå i gang med at få udfyldt
skemaerne og edderkoppespindet i refleksionsredskabet. Vi gjorde meget ud af, at der skulle være tid og
dækning til, at man kunne gøre det i ro og fred, så hver
stue ikke skulle stresse igennem 20 styks. Nogle børn
kan man jo være i tvivl om, og det er også forskelligt,
hvilke børn man har en stærk relation til. Det brugte vi
en del tid på, og vi fik struktureret det, så der var en
stue, der gik fra hver dag og fik udfyldt og forberedt
sig. Der var derfor en god struktur fra start af med
skemaerne. Derudover var der projektgrupperne, hvor
vi holdt brainstormmøder, som vi så havde ansvar for
at formidle videre til vores stuer.
En af stuerne har haft lidt svært ved VIDA-projektet.
Der er flere ting, der har spillet ind, fx den fysiske indretning og personalesituationen. Børnehavestuerne
ligger ikke alle placeret side om side, men er adskilt i
forbindelse med en lang gang og alrum. Det er nogle

vilkår, man ikke lige kan ændre på, og det har vi snakket meget om. Vi har talt om, at det kan godt være, at
vi ikke får det hele gennemført over hele linjen, men
hvis man ikke kan gennemføre det, man har planlagt,
kan man gøre det med en mindre gruppe børn. Nogle
gange har vi regnet med, at der er 20 på arbejde, og så
er der kun 17. Vi har møder og alle mulige ting, der
skal passes ind, og så er man som institution tit ramt af
sygdom. Det er jo ærgerligt, at de ting skal stå i vejen,
men vi er blevet en erfaring rigere i forhold til, hvordan vi kan planlægge bedre. Det handler også om at
tage ejerskab til det, om struktur og planlægning og
om at prioritere det højt nok. Det handler ikke kun
om at være med i VIDA, men også om at gennemføre
eksperimenterne og få den organisatoriske læring. Det
kan godt være en udfordring at få solgt varen til alle
stuer, særligt når der er alle de udfordringer i hverdagen. Det handler ikke om, at viljen ikke er der. Nogle
gange er det svært i den pædagogiske praksis at være
omstillingsparat og gribe bolden.

AT ARBEJDE MED DEN POSITIVE
FORTÆLLING
I vores eksperiment med ’den positive fortælling’ har det
visuelle spillet en stor rolle. Vi arbejder i forvejen med
piktogrammer, og i projektet om den positive fortælling har vi lavet plancher med fortællinger fra fx legepladsen. Dem hang vi så op, så vi til samling om morgenen eller eftermiddagen sammen med børnene kunne
samle op på, hvad der var af positive fortællinger. Pludselig fik man så øje på, at der var nogle, der havde leget sammen, som man normalt ikke lagde mærke til. Så
det skabte faktisk grobund for nogle nye relationer, vi
ikke havde fået øje på før. Det var rigtigt interessant at
se. To-tre dage om ugen arbejdede vi intenst med
VIDA i forbindelse med vores pædagogiske tid. Vi gjorde meget ud af at dokumentere det ved at hænge op
på alle vores opslagstavler. Til sidst holdt vi fernisering
og forældrekaffe, hvor hele væggen var klistret til med
plakater. Børnene fremlagde også for hinanden undervejs i projektet. Det ville de rigtig gerne, og de var
stolte, når de skulle fortælle om sig selv.

25

På en af de andre stuer har de arbejdet med literacy,
og de havde alle alfabeterne oppe at hænge. Det har de
været så glade for, det har været helt fantastisk. Vi har
børn i institutionen, der faktisk kan skrive deres navn
på urdu, hvor man tænker ”Hold da op hvor fantastisk”.
Børnene får ejerskab, og det samme gælder forældrene, så det har været en rigtig fin fortælling.
Vi arbejder hele tiden med ressourcesynet, og det er
rigtig fint. Det kan godt være, at man kan skrive en
lang liste over barnets udfordringer, men hvad med at
tage udgangspunkt i det, der fungerer, for der er altid
noget, der fungerer. Så kan man arbejde med udfordringerne og se, om det ikke lige pludselig begynder at
spille.
I personalegruppen har vi undervejs i forløbet talt om,
hvad det betyder, at man giver forældrene beskeden
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om, at deres barn har bidt eller slået for 10. gang. Man
kunne jo starte med at fortælle om det gode, der er
sket den dag, og så fortælle, at der også har været en
mindre god episode, som vi skal arbejde med. Vores
fokus ligger på alt det, som fungerer godt. Det er nok
det, vi har lært mest igennem VIDA-forløbet – at tage
et ressourceperspektiv på børnene. Vi har arbejdet
med det før, men nu har vi fået det struktureret mere,
skrevet det ned og talt om det – det har været rigtigt
godt.
Vores institution er også med i Turn Around. Her er
der fokus på, at vi skal arbejde eksperimenterende,
fordi mange har givet udtryk for, at VIDA var en god
måde at arbejde på. Så i stedet for at opfinde den dybe
tallerken igen i Turn Around-projektet, tager vi udgangspunkt i det, der allerede fungerer med ressourcesynet.

RESULTATER AF AT DELTAGE I VIDA
Vi holdt nogle planlægningsmøder, hvor vi løbende
evaluerede vores arbejde. Evalueringen på projektet
skete ud fra en rammeplan, som hver stue havde fået
udleveret. Evalueringen foregik både i børnehøjde og
voksenhøjde. Det vil sige, at noget af evalueringen hang
på væggen i børnehøjde, og så var der noget tekst til
forældrene, som hang i voksenhøjde med billeddokumentation som understøttelse. Vi gjorde meget ud af
at få dokumenteret.
Gennem vores arbejde med den positive fortælling
oplever vi, at børnene har fået større selvbevidsthed.
Der er blevet skabt nye relationer, og børnene i gruppen har fået et større kendskab til hinanden. De ved,
hvor hinanden bor, de har fået øje på hinanden, og der
er blevet skabt nye tilhørsforhold. Den positive fortælling har været en rigtig fin måde at gøre det på. Det
gav et andet blik på børnene, og vi fik øje på deres
ressourcer. Det er jo ofte de børn, som har en udadreagerende adfærd, som bliver stigmatiseret og
stemplet som den, der altid slår. Med ressourcesynet
har vi fået øjnene op for, at de børn faktisk også har en
masse ressourcer.
Fx har vi en dreng, som altid fik skylden for alting af de
andre børn. Det pædagogiske personale kunne godt se,
at det ikke altid var sådan, og at han kunne nogle andre
ting. Han er en kvik dreng, som både er hjælpsom og
god til at bruge sin krop, og det er jo nogle fantastiske
ressourcer at have. Når vi er i skoven, elsker han at
klatre i træer, og han kan guide alle sine kammerater
op i de højeste træer. Det tog vi billeder af som dokumentation, og vi filmede, at han guidede sine kammerater op. Billederne og filmen brugte vi til at fortælle

den gode historie om ham til børnegruppen – ”kan I
huske i går, hvor god han var til at klatre op i de høje træer
og hjælpe jer andre med at komme op?”. Det var jo genialt, hvordan børnene blev bevidste om det ved, at der
blev lagt vægt på hans ressourcer, og ved at det blev
italesat. På den måde italesætter vi hele tiden børnenes ressourcer. Nogle børn er ikke helt klar over, hvad
de er gode til, så det rykker meget for dem at få at
vide, at der er noget, de er rigtig gode til. At se nogle
af børnene vende 180 grader og få nogle helt andre
positioner, når de begynder i skole, er ret fantastisk.
De nye legerelationer, der blev skabt, var et rigtigt
godt boost for dem inden skolestart.
Det fantastiske ved VIDA er, at man arbejder med
gruppen frem for individet. Der er i forvejen meget
fokus på det enkelte barn i forbindelse med læring og
test. Det kan godt være lidt selvmodsigende, når vi
samtidig taler så meget om de sociale kompetencer, de
skal have, når de starter i skolen. Selvfølgelig kan det
også fordre en konflikt om, hvad fællesskabet egentlig
kan bære, men som udgangspunkt kan man kigge på
alle ressourcerne i gruppen, og på hvordan man kan få
skabt en god gruppedynamik, hvor man sikrer alle
børns læring og deltagelse. Nogle børn bidrager måske
med noget i 2 minutter, mens andre bidrager i 10, men
bare det at man bliver set og hørt i fællesskabet, det er
vigtigt. Vi kan se, at nogle børn har rykket sig sprogligt
gennem de små fordybelsesgrupper, som vi har arbejdet i. De har fået et mere nuanceret sprogbrug og
bruger ord, som vi ikke har hørt dem bruge før. Nogle
af børnene er blevet mere bevidste om, hvem de er, og
hvor deres grænser går.
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Undervejs i projektet har vi justeret på vores praksis.
Med en ny tilgang må man prøve sig lidt frem. Vi var
lidt pressede på tiden, og jo længere tid, vi arbejder
med det, jo bedre bliver vi til at justere ind.

KONKLUSION
Pædagogfaget er jo fantastisk, fordi vi har metodefrihed. I den forbindelse har VIDA været gavnligt for os,
fordi der er en metodefrihed, hvor man kan bruge
tilgangen til forskellige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i vores børnegruppe og i vores praksis, og
gennem arbejdet med VIDA bliver vi klogere på vores
egen praksis. På den måde har vi gjort det til det, vi
selv vil, og til det, vores børnegruppe kan og vil. Vi er
her for børnene, og det er vores kerneopgave – at
være sammen med dem og sikre, at vi hele tiden er i
en udviklingsproces. Kerneydelsen består i at se på,
hvad der sker med børnegruppen, og hvor de er på vej
hen.
Ressourcesynet er det vigtigste, vi tager med os. Det
er det samme for børn som for voksne. Hvis man bliver modtaget positivt, bliver man bare mere engageret
og motiveret for at lære mere. Det aktive læringsbegreb og de positive forventninger er så vigtigt. Anerkendelse er vigtigt for alle mennesker, og vi kan jo se,
hvordan børnene stråler, når de får at vide, at de er
blevet gode til fx at tage strømper på. Vi skal have fokus på børnenes succesoplevelser, for alle børn har
succesoplevelser hver dag. Det er vigtigt også at huske
dette i forhold til forældrene, så det bliver et samarbejde med dem, hvor vi ser på børnenes ressourcer.
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REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN
De erfaringer, vi har gjort os gennem VIDA, tager vi
med os over i Turn Around-projektet, hvor vi også
kommer til at arbejde ud fra den eksperimenterende
tilgang. Det er helt sikkert, at mange af VIDA-eksperimenterne og grundprincipperne vil blive ført videre.
VIDA har skabt fornyelse hos os, og det er noget, vi vil
arbejde videre med. Nogle gang skal man måske se
læring før trivsel, for hvis et barn i en udsat position
får øje på sine egne ressourcer og egenskaber, så vil
det måske have en positiv betydning for barnets trivsel.
Det har vi set ske i dette forløb. Det ene udelukker
ikke det andet, og man skal ikke være bange for at
prøve noget nyt. Børn er forskellige, og det skal vi som
pædagoger have dyb respekt for. Det gælder også i
forhold til, hvordan og hvor hurtigt børn lærer.
Det har været udfordrende i projektet, at der ikke
altid var tid nok. Når det ikke er hele personalegruppen, der får uddannelsen, kan det også være en udfordring at få solgt ideen til sine kollegaer. Vi kan se en
forskel hos børnene, og VIDA har været rigtig godt og
skabt fornyelse hos os trods den knappe tid. Det har
spredt sig ud til hele personalegruppen, og det er noget, vi stadig arbejder med, så det har været rigtig gavnligt.
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TIMOTHEUS
SOGNS
MENIGHEDSBØRNEHAVE

Fortalt af institutionsleder Connie og
souschef/pædagog Birthe

OM TIMOTHEUS SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE
Timotheus Sogns Menighedsbørnehave er en selvejende børnehave med 66 børn. Børnehaven er oprindelig startet i 1945 i Timotheus Kirken, og i 1958 flyttede børnehaven til Blankavej, som ligger i det gamle Valby. Heraf
kommer navnet Timotheus – i daglig tale kalder børnehaven sig Børnehaven på Blankavej. Børnehaven arbejder i
to teams med 33 børn i hvert team, som begge er integreret med børn fra 3-6 år.

RESSOURCESYN, FÆLLESSKABER OG SPROG
Vores VIDA-eksperiment havde fokus på ressourcesyn, fællesskaber og sprog/viden. Vi startede med at lave nogle små eksperimenter, inden vi gik i gang med det rigtige VIDA-eksperiment. I det første lille eksperiment skulle
børnene lære at hjælpe hinanden i små grupper, fx hjælpe hinanden med at tage tøj på. Vi valgte at starte i garderoben, hvor vi gjorde meget ud af at sige det højt, når vi så børnene hjælpe hinanden. Vi så eksempler på ”udsatte
børn”, der strålede, når vi kommenterede på deres hjælp. I starten var der mange børn, der kun ville have hjælp
af de voksne, men jo flere gange, de skulle hjælpe hinanden og så glæden og stemningen omkring det, blev det
accepteret. Glæden ved at hjælpe hinanden bredte sig også til andre steder. Fx på ture, ved maden og på legepladsen. Hvis vi fx var i Zoologisk Have, bad vi et barn, som havde nogle udfordringer, om at passe godt på en lille
pige, der lige var startet, og som var på tur for første gang. Det var han meget stolt over og gik meget op i sin
rolle som hjælper, og den nye pige var glad for hjælpen. De to har fået et rigtig godt venskab, som er fortsat.
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Vores næste VIDA-eksperiment kaldte vi for ’det nuancerede sprog’. Udgangspunktet var, at man bliver en
bedre leger/legekammerat, når man mestrer sproget.
Sproget er en del af at kunne klare sig socialt og være
en aktiv del af legen, og det er en forudsætning for at
kunne skabe relationer og gode venskaber. Vi startede
med at være opdelt i 4 grupper, hvor de voksne på
skift tilrettelagde en samling med læsning og dialog. Vi
valgte de samme bøger og lavede en idékasse, hvor der
hele tiden kunne tilføres nye forslag og ideer. Det, vi
talte med børnene om under læsningen, skrev vi ned i
en logbog, så næste læser kunne fortsætte og bruge
det, der var blevet talt om sidst. Ved hver samling var
der også en observatør, der trak alle de positive elementer ved læsningen frem.
Efter de første tre gange mødtes vi til refleksion. Vi
læste observationerne igennem og pillede de positive
elementer ud. Nogle af de ting, vi kunne se virkede,
var: Tydelighed, nærvær (øjenkontakt), rummelighed,
lydhørhed, inddragelse, dialog og humor. Vi oplevede,
at børnene var glade, aktive og koncentrerede.

FÆLLESSKAB
Formålet med eksperimenterne var gennem fællesskabet at skabe trivsel, læring og udvikling. Vi vil gerne
have nogle modige, glade og trygge børn. Det ville vi
gøre ved at hjælpe børnene med at finde vej ind i de
andres lege.

den, desto mere gik der sport i det, og børnene syntes, at det var okay at hjælpe hinanden i stedet for.
Det indledende eksperiment med garderoben havde
virket så godt, at vi tænkte, at det var en god måde at
arbejde på. Dét, at vi alle sammen i institutionen arbejdede med de samme emner og løb den samme vej, var
rigtig godt. Nogle gange arbejder børnegrupperne med
forskellige temaer og emner, og så kan det godt nogle
gange føles lidt som om, at vi ikke kommer nogle vegne. Hvorimod det rykker, når vi alle sammen fokuserer
på det samme. Vi snakkede meget om, hvor dilemmaet
med de udsatte børn ligger, og vi kom frem til, at det
netop handler om at kunne komme ind i de sociale
relationer. I den forbindelse spiller sproget en vigtig
rolle.
Det førte til vores eksperiment ’det nuancerede sprog’,
hvor vi talte meget om, at når børn er udsatte, handler
det tit om sproget. Sproget har børnene brug for i
tilgangen til en leg, hvor de kan bidrage og byde ind
med noget. Det var grunden til, at vi valgte at koncentrere os om sproget. Det at læse med børnene, det
giver både sprog og indsigt, så børnene får noget viden, som de kan bidrage med i legen. De lærte nye
begreber og ord, og det skabte et fællesskab omkring
børnene. Særligt for de børn, for hvem litteratur er
ukendt, fordi de får nogle fortællinger at byde ind med.
Dialogen i samlingen giver børnene mulighed for og
lyst til at dyrke sproget.

Vores allerførste lille eksperiment, hvor børnene skulle hjælpe hinanden i garderoben, var rigtig godt. I starten var det som sagt kun de voksne, der måtte hjælpe,
men jo mere vi stod og roste dem for at hjælpe hinan31

PROCESSEN OG FORLØBET
Vi lavede en stor kasse med bøger, der handlede om
venskaber og det at hjælpe hinanden. For at det ikke
kun skulle handle om venskaber, puttede vi også nogle
eventyr ned i kassen, så når børnene var ved at være
mættet med de andre historier, så kunne vi læse et
eventyr. Børnene blev inddelt i fire læsegrupper, og
hver gang, man havde læst for børnene, skulle man
skrive det ned i en logbog, så den næste, der skulle
læse med børnene, kunne se, hvad der var blevet talt
om sidst. I en periode gik læseprojektet lidt i stå, fordi
der var så travlt, så vi måtte erkende at fire læsegrupper var for meget. Vi skar det derfor ned til to grupper.
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Vi havde lagt op til, at hele personalegruppen bød ind
med forslag til nye bøger, der kunne lægges i kassen,
men det skete ikke. Det har været svært at få hele
personalegruppen med, fordi der er så mange ting i
gang på samme tid. Efterfølgende har vi snakket meget
om, at vi skal passe på med ikke at have for mange ting
i gang på én gang. Vi skal hellere prøve at begrænse os
og gøre de få ting, vi så gør, godt. Undervejs i projektet skulle personalet mindes om, at de skulle huske at
læse med børnene. Det kunne have været godt at være
flere pædagoger med på VIDA-uddannelsen, så vi bedre ville kunne holde folk i gang. Projektet kørte godt
alligevel.

AT ARBEJDE MED RESSOURCESYN,
FÆLLESSKABER OG SPROG
Vi har arbejdet med det at have fokus på børnenes
behov, hvor vi bl.a. har haft fokus på 1) fællesskab, 2)
børnenes behov, 3) nærvær og fordybelse, 4) sprog/
relationer/trivsel, 5) børnenes læring og kendskab til
egen identitet.
Helt praktisk afsatte vi to formiddage om ugen, hvor vi
gik fra i læsegrupper og læste med børnene. Vi har
faktisk kørt det videre nu, så vi stadig har børnene
inddelt i læsegrupper. Vores ambition var, at vi skulle
læse med børnene mindst én gang om ugen, gerne to,
men det har vi dog måtte sande, at vi ikke når. På den
anden side har vi formået at bibeholde læsegrupperne,
og vi læser, når vi har tid til det, og det er vi tilfredse
med. Vi har i personalegruppen aftalt, at den gruppe,
der har allermest brug for at læse, skal læse minimum
én gang om ugen, så det er dem, vi prioriterer først.
Hvis der så er yderligere tid til at læse med de andre
grupper, gør vi det.
Udover at ændre antallet af læsegrupper, har vi også
ændret det, så det nu er en fast voksen, der læser med
den samme læsegruppe. Meningen med at skifte læsegrupper var, at vi skulle vidensdele, men man kan jo
vidensdele på mange måder, så nu har vi aftalt, at der
er en fast voksen til hver gruppe. Vi bruger stadig hinandens erfaringer, og vi har stadig en fælles idékasse
med bøger, men det fungerer bedre, at det er den
samme voksne, der læser med børnene hver gang.
Selvom vi skriver ned, hvad der er blevet talt om sidste
gang, så er det ikke helt det samme, når en anden skal
komme og overtage bagefter. Vi har faktisk også kørt
videre med det på stuerne, hvor vi har inddelt børnene

i en lillegruppe, en mellemgruppe og en storegruppe,
og så er der en voksen, der har den samme gruppe i et
par måneder. Det fungerer godt, fordi man ved, hvad
der er blevet arbejdet med sidste gang, og hvilke ting
der skal laves lidt anderledes.

RESULTATER AF AT DELTAGE I VIDA
Undervejs og efter VIDA-projektet er specielt ressourcesynet blevet en meget større del af vores hverdag, og det har virkelig rykket noget. Vi støtter hinanden i at se ressourcerne i barnet, og vi bruger
Vækstmodellen, når vi har samtaler omkring vores
børn. Vi har hos børnene kunnet observere nogle positive ændringer. Vi er blevet mere bevidste om ressourcesynet og har haft mange dialoger omkring tydelighed, guidning og ændringer i det daglige. Det at
huske at se, høre, konkludere og handle i stedet for
bare at køre derudaf med en masse aktiviteter for
børnene. Aktiviteter er vigtige, men det nære vil altid
gå først. Vi har med projektet også kunnet se vigtigheden af at være inddelt i små grupper og tilrettelægge
dem, så alle kan være deltagende.
Når man fokuserer på børnenes ressourcer, kan man
se, at de vokser. Vi er blevet mere bevidste om, at vi
ikke kan løbe hurtigere, end vi gør, og så må vi prioritere, hvad der er vigtigst. Vi har skåret ned på mange
ting, så vi ikke har så mange aktiviteter mere. Vi havde
gang i så mange ting på en gang, at vi helt glemte roen
og det der med at mærke efter, hvordan børnene har
det, og hvor de egentlig er henne. Det har fået de sårbare børn til at vokse mere. Hvis vi fx laver rytmik
med lillegruppen, betyder det ikke nødvendigvis, at de
to andre grupper også skal igennem. Hvis vi har tid til
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det, gør vi det selvfølgelig, men det skal ikke være et
krav. Vi er nødt til hele tiden at veksle imellem, hvis
tur det er, og hvem der har mest behov for det. I oktober holdt vi et forældremøde, hvor vi snakkede om,
hvad vi havde fået ud af VIDA og vores idé om at dele
børnene op på den her måde, som vi har gjort nu.
Personalegruppen ser de sårbare børn på en anden
måde, og vi indretter tingene anderledes nu. I stedet
for at tage de udsatte børn væk fra gruppen, danner vi
små grupper, hvor de indgår. Vi er også blevet opmærksomme på, at vi skal løbe den samme vej, hvilket
vi kæmper med, for det er svært, men man skal vælge
nogle få ting og så alle sammen gøre det. Hvis vi i personalegruppen gør fem vidt forskellige ting og ikke
løber den samme vej, så knækker vi på det.
Det har været lidt udfordrende at få evalueret projektet. Gennem projektet har vi set vigtigheden af at evaluere løbende, men det kan være svært at få igennem i
hele personalegruppen. Evaluering er vigtigt, for det er
her, udviklingen af praksis ligger. Det er her, man kan
sige, om man skal ændre på noget, fortsætte med det,
man allerede gør, eller måske prøve noget helt nyt.

KONKLUSION
Vi kan konkludere, at når vi alle sammen arbejder med
det samme eksperiment og får delt den viden, går vi
også alle sammen den samme vej. Det at vi har fokus
på det samme i stedet for at gå hver vores vej, dét
rykker. Det behøver ikke være noget kæmpestort –
det kan også være små ting, man vælger at have fokus
på. Bare det at man gør det alle sammen – det er den
vej, man skal gå.
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I opstarten var folk enormt meget på, og ved de første
små eksperimenter, vi lavede, skrev vi ned i logbøger
til fælles refleksion. Det var virkelig godt med den fælles refleksion, hvor folk havde nedskrevet de ting, de
observerede. Der var også en observatør på, som gav
tilbagemeldinger til den, der havde holdt samlingen.
Der skete rigtig meget udvikling, da vi havde en observatør på. I starten var det lidt grænseoverskridende, at
der sidder én og observerer, når man læser med børnene. Det fungerede rigtigt godt i forhold til arbejdet
med ressourcesynet, fordi man fik positiv feedback på
de gode ting, vi gjorde med børnene. På den måde
skete der noget udvikling i organisationen.
Vi er blevet klogere på os selv, og vi er også blevet
bedre til at huske ressourcesynet. Der er kommet
mere klogskab ind i personalegruppen, og den tid, hvor
vi havde fokus på børnenes begrænsninger, er forbi.
Når vi førhen skrev indstillinger til støttepædagogen,
fokuserede vi på det, som barnet ikke kunne. Nu fokuserer vi på barnets ressourcer og laver handleplaner
for, hvordan man kan udvikle børnenes ressourcer og
personalets ressourcer. Det er en model, som vi virkelig kan bruge, og som vi husker hinanden på, så vi hele
tiden fokuserer på de ting, børnene kan. Det er også
primært det, der har medvirket til, at VIDA er blevet
implementeret i hele personalegruppen. Det er noget
læring, som vi alle sammen har fået, og som har lagret
sig hos os i den her organisation. På den måde har det
sat sig fast, og vi bliver ved med at arbejde med det.

REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN
Vi har lært meget af hinanden, fx at man ikke altid kan
fastholde alle børnene i samlingen. Skal man så bare
lade dem gå over i hjørnet og finde en pixi-bog, de kan
bladre i? Der er nogle børn, der ikke kan kapere det,
og det lærer man også af. Der har været mange gode
aktiviteter i vores forløb, men på et tidspunkt bliver
man også lidt mæt af alle de nye tiltag. Med tiden gled
refleksionen lidt ud, så det er virkelig vigtigt i sådan et
projekt at have en stærk tovholder fra starten af forløbet. Der er altid gang i mange ting på én gang, så indtil
det bliver en integreret del af hverdagen, skal der være
én, der holder de andre kollegaer op på det. Det er
også vigtigt, at den person har ordentlig forberedelsestid.
Fremadrettet skal vi arbejde med at få skruet lidt ned
for aktivitetsniveauet, og så gøre det, vi gør, godt. Her
vil vi gribe fat i de ting, vi har lært i VIDA, og fx fortsætte med at opdele børnene i små grupper. Den største effekt af VIDA-forløbet så vi ret tidligt i forløbet,
hvor børnene skulle hjælpe hinanden i garderoben.
Det handlede også om at skrue ned for tempoet. Vi
behøver ikke at få sendt alle børnene ud på legepladsen på 5 minutter. Der er mange signaler, man kan
sende i sådan en situation, og det med at lægge mærke
til, hvor gode de er til at hjælpe hinanden, har været
rigtig godt. I tidligere tider skulle børnene helst skovles

derhen, så de voksne kunne vaske borde af, men man
kan jo godt vaske borde og inddrage børnene i processen. Man kan godt skrue lidt ned for kadencen uden, at
kvaliteten daler.
Vi snakker tit om, at det er vigtigt at få sat ord på,
hvorfor noget er godt eller vigtigt. Vi skal ikke bare
sige, at vi har været på tur, men også sætte nogle ord
på om, hvad børnene har lært af at være på tur. De har
fx set, at bladene falder af træerne, og at det er efterår. På samme måde er det at tage tøj af og på i garderoben også en pædagogisk aktivitet, og det skal vi kunne sætte ord på. I institutionen lærer man noget i et
fællesskab på en anden måde end derhjemme. Samtidig
oplever vi som pædagoger flere krav fra forældrene i
forhold til den pædagogiske kvalitet i institutionen.
Derfor skal vi huske at gå i dialog omkring, hvorfor vi
gør de ting, vi gør. Vi gør det jo for børnenes skyld og
for at de skal lære noget.
Fremover vil vi arbejde videre med den struktur og
gruppeopdeling, vi arbejdede med under VIDA, og vi
har stadig fokus på sproget. Det er en ny faglig standard, der er på vej, og vi prøver hele tiden at minde
hinanden om de ting, vi har lært af VIDA. Det er noget, der hele tiden skal holdes i kog.
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VILLA VALBY

Fortalt af pædagogisk leder Kirsten og
pædagog Gitte

OM VILLA VALBY
Villa Valby er en lille institution med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnehavebørnene er fordelt på to stuer, som begge har deltaget i VIDA-forløbet.

’SAMLING’ OG ’VASKE HÆNDER’
I Villa Valby arbejdede vi med to VIDA-eksperimenter. Det ene eksperiment omhandlede vores samling, som vi
gerne ville ændre fra et værerum til et lærerum. Der skulle være et formål med at holde samling andet end at
tælle børnene. Det andet eksperiment kaldte vi ’vaske hænder’, og det udsprang af, at det altid endte i kaos, når
børnene skulle vaske hænder. Børnene skal vaske hænder flere gange i løbet af en dag, og vi ville gerne gøre det
til noget hyggeligt. Samtidigt havde vi fokus på, hvordan vi kunne gøre nogle børn ”attraktive” for de andre børn
ved at gøre dem til foregangsmænd i ’vaske hænder’-projektet.
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RUTINER BLIVER TIL
PÆDAGOGISKE AKTIVITETER
Formålet med projekt ’vaske hænder’ var at gøre det at
vaske hænder til en pædagogisk aktivitet i stedet for, at
det bare var noget, der skulle overstås, inden vi spiste.
Formålet var også at gøre nogle børn attraktive – nogle børn, som var i en udsat position, og som ikke altid
havde ressourcerne til at fremhæve sig selv på en positiv måde, eller børn, som var lidt tilbageholdende. På
den måde kunne vi styrke og fremhæve børnene i fællesskabet ved at give dem nogle særlige roller. De her
børn er måske ikke så gode til at indgå i legerelationer
selv, men de har noget andet, de kan byde ind med, så
de bliver attraktive for de andre børn. Det var tanken
bag vores ’vaske hænder’-projekt.
I vores projekt om samlinger havde vi gjort os nogle
overvejelser om, at det skulle være overskueligt og
forudsigeligt for børnene, og at proceduren skulle
være den samme hver dag. Formålet var, at børnene
skulle være aktive deltagere i samlingen. Før sad børnene i en rundkreds, og så havde den voksne en kalender, man råbte op fra, og så sang vi et par sange. I det
nye samlingsprojekt skulle børnene råbe hinandens
navne op. Vi lavede billeder af børnene med deres navne nedenunder, også for at få skabt kendskab til bogstaver. Der var både en læring i, at børnene blev præsenteret for hinandens navne, og at de kunne se,
hvordan man staver til navnene. Undervejs i forløbet
har vi løbende ændret og forbedret nogle ting.
I projektet om at vaske hænder gjorde vi os mange
overvejelser og forberedelser. Dette projekt var det
sværeste at implementere. Formålet med projektet var
at få struktur på, hvordan vi får vasket hænder, når vi

kommer ind fra legepladsen og skal spise. De 20 minutter, vi bruger på det, endte på det tidspunkt som
regel i kaos. Det er et vigtigt tidspunkt på dagen, og
det endte ofte med at være noget, der skulle hurtigt
overstås, og som skabte konflikter og irettesættelser
af børnene. Vi ville gerne have, at overgangen fra legeplads til leg eller spisning skulle gå mere glidende og
mindre kaotisk.

PROCESSEN OG FORLØBET
Vi har haft meget fokus på at ændre rutinen og prioritere at få alle børn med, så det ikke altid er de stærkeste børn, der kommer først. Alle skal have en plads i
aktiviteten uden at blive tromlet. Nogle børn havde
det svært i børnefællesskabet, og de børn uddannede
vi sammen med sundhedsplejersken. De skulle så lære
de andre børn at vaske hænder. Det gik også fint til at
starte med, men det har været svært at implementere
det i dagligdagen. Kulturen i personalegruppen har
været, at det at vaske hænder er noget, der skal overstås. Det er svært at ændre på den kultur og få overbevist sine kollegaer om, at det at vaske hænder ikke
bare er noget praktisk, men en pædagogisk aktivitet,
som kan sidestilles med andre pædagogiske aktiviteter.
Det har også været svært at implementere det, fordi
der har været et lederskift, som gjorde, at vi pædagoger selv skulle planlægge dagen og bytte vagter. Der
var en periode, hvor der ikke var nogen til at strukturere dagen. På grund af overgangen mellem to ledere
har det været svært at få personalegruppen til at tage
ejerskab. Det har ikke været prioriteret til personalemøder, og som ny leder, der kun var med i projektet
til slut, var det svært at fortælle om, hvad forskellen er
på VIDA og alle mulige andre projekter og aktiviteter.
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AT ARBEJDE MED SAMLING OG
VASKE HÆNDER
Overordnet arbejdede vi på samme måde med samling
på begge stuer. Vi brugte opråbningsark, og børnene
skulle krydse af og tælle. På den ene stue udvidede vi
med nogle flere tiltag. Vi arbejdede med genkendelse af
tal, og desuden skulle børnene trække navnet på et
andet barn, som de sammen skulle dække vogn med til
spisning. Det skaber mere fokus hos børnene, hvor
der førhen var mange børn, som brugte meget energi
på hele tiden at spørge, om de måtte dække vogn den
dag. Det skaber ro hos børnene, og i stedet er de
spændte på, om det er dem, som bliver trukket til at
dække vogn næste dag. For os pædagoger var det også
ærgerligt hele tiden at skulle sige nej til børnene. Før
det var det tit de børn, som var hurtigst til at spørge,
som fik lov. Nu er det mere fordelt blandt børnene, så
det ikke er de samme hele tiden. Det betyder, at alle
børn kommer til. Det giver større ro og tryghed, der
er styr på det, og børnene ved, hvad der skal ske. Alle
børnene ved nu, hvornår det er deres tur til at råbe
børn op, og de er helt sikre på, hvor mange dage der
er til næste gang. Vi oplever, at det har betydning for
deres selvværd. Vores nye måde at lave samling på
hænger fast hos børnene, og det fungerer så fint. Børnene elsker det, og det er betydningsfuldt for dem.
Når de tegner, sidder de og laver lister, spørger om de
andre børn er kommet og sætter krydser.
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Vores projekt om at vaske hænder er desværre ikke
blevet implementeret lige så godt. Børnene tænker
ikke så meget over det mere, men hvis vi taler om det,
kan de godt huske det. Fx da vi havde besøg af sundhedsplejersken, som havde en creme med, som gjorde,
at man kunne se, om hænderne var ordentligt vaskede,
når man stak dem ind i blåt lys. Det kan de godt huske,
og de har også lært nye ord og begreber som fx håndryg og bakterier. De ved, hvorfor det er vigtigt at vaske hænder, og de har fået en masse baggrundsviden.
Vi tog fotokopier af børnenes hænder og tegnede bakterier på hænderne, og det kan de stadig fortælle en
masse om.
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RESULTATER AF AT DELTAGE I VIDA

KONKLUSION

Børnene har taget ejerskab til samlingen, og de elsker
det. Det skaber ro, og børnene føler sig betydningsfulde. Personalet behøver ikke længere at tysse så meget
på børnene. Der er forudsigelighed i forhold til det,
der skal ske, og vi behøver ikke løbende at skulle finde
på noget. Vi prøver også at begrænse den tid, samlingen skal vare, for man kan jo sagtens blive ved og synge 10 sange, men så lang tid skal børnene ikke sidde
stille. Nu tager det ca. et kvarter, og vi har efterlevet
den læring, vi har fået ud af det.

Projektet om samling er fortsat på begge stuer og er
fuldt implementeret. Det har været nemmest at implementere VIDA på den stue, hvor pædagogen, der deltog i uddannelsesforløbet, var. Den eksperimenterende tilgang er en god måde at arbejde på, fordi man
netop ikke kan vide på forhånd, hvad der kommer til at
ske under forløbet. Man kan godt fastlægge formålet,
men hvis man sætter barren for højt eller for lavt, må
man ind og justere. Det kan være, at man finder ud af,
at det er nogle meget kompetente børn, og så må man
udfordre dem lidt mere. Man kan have en formodning
om det på forhånd, men man kan ikke vide det.

Vi har løbende evalueret med refleksioner og forslag
til justeringer. Vi har talt om, hvad VIDA kan, og hvilke
styrker det har. Vi har informeret forældrene om projekterne og lavet billeddokumentation af vores forløb.
Vi var også med til afslutningskonferencen for VIDA,
og så har vi kontinuerligt fastholdt hinanden i proceduren omkring vores VIDA-projekter.
Inden VIDA havde vi også fokus på at se på børnenes
ressourcer, så på den måde er det ikke helt nyt. Hvis
man kategoriserer børnene som udsatte, kan det være
svært at se deres styrker. Derfor kan det være lidt
modstridende at bruge begreberne ressourcesyn og
udsathed på samme tid. Selvom man er et barn i en
udsat position, kan man godt have nogle rigtig gode
ressourcer. Implicit i vores kerneopgave ligger jo det at
se børnenes muligheder i stedet for deres begrænsninger, og det er vi gode til i vores personalegruppe. I den
her sammenhæng er vi derfor begyndt at se mindre på
udsatte børn i almindelighed og mere på, at børn kan
være udsatte i specielle situationer og aktiviteter.
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Vi er blevet klogere efter at have arbejdet med VIDA.
Vi havde fx et barn, vi var bekymrede for, fordi vi troede, at der ikke var nogen, der gad lege med hende. Det
ville vi selvfølgelig gerne gøre noget ved, så vi filmede
hende for at blive klogere på, hvad vi kunne gøre. Vi
fandt hurtigt ud af, at problemet ikke handlede om, at
de andre ikke ville lege hende. Problemet var, at hun
slet ikke havde øjenkontakt med hverken børn eller
voksne, så hun var rigtig svær at læse. På den måde
fandt vi ud af, at fokus skulle rettes et andet sted hen,
end vi først troede, og det har været lærerigt for os.
Uddannelsesforløbet i VIDA har både givet ny viden,
men også en indsigt i kulturen i andre institutioner.
Det var interessant, at der var mange institutioner
med i forløbet, og det har både medført vidensdeling
om eksisterende praksis og ny viden om VIDA-eksperimenterne. Det kan være svært at implementere
VIDA, hvis der som i vores tilfælde var en overgang,

hvor der kun var én fra institutionen, der var med til
uddannelsesdagene. Det er vigtigt at være to, så man
kan sparre og fastholde hinanden i det. Det er nødvendigt med tid og prioritering af projektet, så det ikke
bliver noget, man gør med venstre hånd.

REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN
Vi kører stadig med samling på begge vores stuer i
børnehaven, så det er stadig implementeret. Vi vil forsøge at tage vores ’vaske hænder’-projekt op, når vi får
en ny børnegruppe. Det er vigtigt, at hele personalegruppen er enige om, at det er en pædagogisk aktivitet. Vi skal have omstruktureret vores dag lidt og
tænkt det lidt anderledes. Vi tænker også, at vi vil gøre
mere ud af få skabt et samarbejde med forældrene
omkring det, så der bliver større kobling mellem
institution og hjem.
Der kommer et VIDA-forløb mere, som vi skal være
med i, så det bliver holdt ved lige. Det er ikke noget,
vi stopper med – vi arbejder videre med det, og vi
har lyst til at arbejde videre med det.

AFSLUTNINGSKONFERENCEN FOR VIDA I SEPTEMBER 2015
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