Etterarbeid fagprosessdagen, Vesterålen RKK

Arbeid i egen barnehage. Bruk prosesser som vi brukte på fagprosessdagen til å jobbe med verdisyn
rundt livsmestring og helse i egen barnehage. (eller annet tema som din barnehage har fokus på for
tiden)
Som etterarbeid mellom fagprosessdagen og nettsamling ønsker vi at dere tar utgangspunkt i det
dere skal jobbe med innen utvikling og prosess. Det kan være å fortsette prosesser som er godt i
gang eller om det er å starte opp små eller større prosesser. Det er meningen at dette skal
kombineres med det pågående arbeidet, ikke at noe nytt skal/må startes for å gjennomføre
etterarbeidet.
Hensikten med etterarbeidet er å prøve ut noe av innholdet fra fagprosessdagen.
Eksempler kan være;
-

Oppgave side 13 i PDF Livsmestring og helse, Summeoppgave «for å skape trivsel og
mestring for barn...» Her kan trivsel og mestring byttes ut med to andre mål for hva dere skal
oppnå for barna gjennom deres valgte praksis. Eks trygghet og vekst i konfliktsituasjoner
(for de som jobber med fokus på konflikthåndtering)

-

Oppgave side 14 i PDF Livsmestring og helse, Ståstedsanalyse. Her kan dere lage egne
setninger dere vil ha belyst gjennom denne analysen. Det kom tips fra andre deltagere at
denne kan kombineres med IGP-metoden. (individuelt, gruppe og deretter i plenum)

-

Oppgaven side 8 i PDF Livsmestring og helse, Gallerirunden. Denne kan benyttes der det er
et ønske om å få frem personalets mentale modeller rundt et tema. Antall spørsmål og
størrelse på gruppene tilpasses lokale behov og muligheter.

-

Oppgave på bilde 8 i PDF om Ledelse, Musedans

-

Oppgave på bilde 17 i PDF Ledelse, Delt visjon.

-

Oppgave på bilde 20 i PDF, Ledelse, Anerkjennende intervju. Denne oppgaven kan egne seg
der du som leder ønsker at personalet ditt får oppleve personlig mestring og kjenne på egen
stolthet. Det vil også være en oppgave som gir gode verktøy for videre prosessarbeid i
barnehagen, gjennom at personalet får bidra med egne erfaringer inn i prosessen.

Elektronisk refleksjonsmøte blir i uke 5. Det er tidligere enn noen av deltagerne ønsket, men pga
videre prosessarbeid er uke 5 det seneste som er mulig.
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Møtene foregår elektronisk, i grupper på 8-9 deltagere. Dere får tilsendt link til å koble seg opp når
gruppene er klare. Derfor ber vi dere sende mail til anne-lene@nkfb.no eller
hanne.vindvik@nkfb.no om hvilket tidspunkt som passer for deg. Møtet tar ca 20-30 min.
Innhold på møtene; dele erfaring og få tilbakemelding på gjennomført etterarbeid i egen barnehage.
Tidspunkter å velge mellom;
Mandag 28.januar 2019, klokken 09.00
Mandag 28.januar 2019, klokken 12.00
Mandag 28. januar 2019, klokken 14.00
Tirsdag 29.januar 2019, klokken 09.00
Tirsdag 29.januar 2019, klokken 12.00
Tirsdag 29. januar 2019, klokken 14.00
Onsdag 30.januar 2019, klokken 09.00
Onsdag 30.januar 2019, klokken 12.00
Onsdag 30. januar 2019, klokken 14.00

Lykke til!

Vennlig hilsen
Hanne og Anne-Lene
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS

2/2

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Prinsens gate 91
8003 Bodø

Tlf.: 75 55 37 00
Faks: 75 55 37 01

kunnskapssenteret@nkfb.no
www.nkfb.no

Org.nr.: 916 269 749

