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Evalueringspersonalemøde om Nærværende samspil og samtaler

Dagsorden

• Kort indflyvning v. daglig leder (5 min.)

• Oplæg v. medarbejder fra Nationalt Videnscenter for Læsning om iagttagelser i husene (1 t)

• Rammesætning af refleksion v. daglig leder (20 min.)

• Genbesøg af eget eksperiment siden sidst (5 min.) 

• Grupperefleksion over eksperimenter ud fra nedenstående ramme (40 min.)

• Afrunding og næste skridt v. daglig leder (10 min.)

Noter fra oplæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupperefleksion over en prøvehandling med afsæt i en praksisfortælling

Aftal, hvem der skal være tidsstyrer under refleksionsprocessen, så alle punkter nås.

1. En af jer fortæller kort gruppen om sin prøvehandling, og fortælleren svarer så konkret som muligt på efterfølgende 

spørgsmål. Gruppen spørger uddybende ind til:

• Hvad ville du gerne lære af prøvehandlingen?

• Hvilke iagttagelser/erfaringer førte til valget af prøvehandlingen?

• Hvilken konkret situation kan beskrive, hvor du lykkedes med prøvehandlingen?

• Hvad lærte du om din egen måde at møde børnene på?
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2. Gruppen byder ind på fortællingen:

• Hvad får prøvehandlingen mig til at tænke på?

• Hvor i prøvehandlingen ser jeg koblinger til min egen praksis?

• Hvor kan vi hente inspiration hos hinanden?

3. Hvor ser I fortællerens nærmeste faglige udviklingszone ift. deltagelse i legeaktiviteter?

• Fortælleren siger først, hvad han/hun tænker.

• Gruppen siger, hvad de tænker.

Hvilke erfaringer har vi opnået i praksis med nærværende samspil?

Kig på prøvehandlingerne, I har gennemført siden sidst, samt jeres afkrydsninger i barometeret over nærværende sam-

spil, som I lavede på sidste personalemøde.

Hvordan har prøvehandlingerne gjort en forskel for vores måder at møde børnene på?

 

 

 

 

 

Hvor er der gode erfaringer til deling?
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Hvor har vi behov for mere hjælp og øvelse?
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Tre ting, vi som gruppe skal have fokus på for at understøtte  
nærværende samtaler og samspil

Vi skal som voksne være gode til at:

1.

2.

3.
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