
Evaluering af Frederik d. VI’s Asyls styrkede læreplan 2021
Gruppeopdeling

Ved sidste tilsyn talte den pædagogiske konsulent Gitte Mikkelsen meget om fordelene ved

at dele børnene op i mindre grupper. Især lå det hende på sinde, at dette giver mening om

formiddagen, hvor alle voksne er på arbejde. Dette arbejder vi nu med på på alle stuer i

huset. Ydermere ændrer vi skemaet, så tidsrummet, hvor alle tre voksne på stuen er på

arbejde, udvides. I det nye skema går der tidligst en hjem kl 15 i stedet for kl 13.

Børneperspektiver

Vi har i mange år været optaget af at få inddraget børnene så meget som muligt i deres

hverdag. Vi har haft besøg af Peter Rud, som holdt et inspirerende oplæg om, hvordan vi

som personale kan vende blikket indad, så vi kan få et bedre blik for, hvornår vi kan og bør

sætte børnene og blik på verden i forsædet.

Evalueringskultur

I arbejdet med børnenes perspektiver tog vi det som en kærkommen mulighed til at arbejde

med vores evalueringskultur, altså hvordan reflekterer og evaluerer vi os selv i arbejdet med

børnene. Vi er et hus fyldt med varme og nærværende voksne, der har kreative idéer og

masser af erfaring, og vi har en god kultur i huset for at reflektere over os selv og måden, vi

arbejder med børnene på. Vi kunne dog også få øje på, at vores måde at reflektere - og

evaluere - på, manglede noget systematik. Vi er gode til at springe ud i nye idéer og tiltag,

og vi er gode til at gøre det allerede i dag i stedet for i morgen, og det gør nogle gange, at vi

springer f.eks. selve formålet over. Det kan gøre det svært at evaluere og reflektere over

løbende, for hvad var det nu egentlig, vi reelt ville?

Vi har derfor inviteret Jonas Winther ind, som er etnolog og ph.d. i forandringsstudier. Han er

med til at facilitere en længere proces, hvor vi som hus netop får mulighed og konkrete

værktøjer til at blive bedre til en systematik i vores daglige arbejde. Med udgangspunkt i

børnenes perspektiver har hver stue på baggrund af en hel dags workshop med Jonas

derfor kastet sig ud i alle mulige større eller mindre projekter med børnene. Jonas følger og

vejleder stuerne løbende, og vi har som hus en dejlig følelse af at være på en rejse mod

noget bedre.


