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Sociale normeringer
skal mærkes hos børnene
Børnene skal tilgodeses
Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er:
Dagtilbudsloven, pædagogiske læreplaner:
barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og
bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og
værdier
Den overordnede udviklingsplan:
inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Særlige udfordringer
i nogle boligområder
Befolkningssammensætningen giver udfordringer –
nogle steder.
Institutioner med mange børn og familier, som er udsatte:
•

Danske familier, som har svære livsbetingelser.

•

Flygtningefamilier – med traumatiserede oplevelser i bagagen.

•

Familier, der har svært ved at manøvrere i den danske kultur

Særlige opgaver til personalet
Flere tidskrævende opgaver i disse institutioner
Mange sproglige og sociale udfordringer i børnegrupperne.
Det er påkrævet, at man arbejder særlig målrettet med sprog, kultur og
demokratiforståelse, motorik, natur, at få vist børnene deres by og
nærområder.
Medarbejderne har flere ikke direkte børnerelaterede opgaver.
Medarbejderne har mindre reel tid til det direkte pædagogiske arbejde
med børnene.
Øget risiko for eksklusion og marginalisering for alle børn i disse
institutioner.

Sociale normeringer
– øget kvalitet, større lighed
Flere ressourcer målrettet udvalgte institutioner
Der er som udgangspunkt behov for flere ressourcer i disse institutioner.
Når disse institutioner får tilført personaletimer, kan man arbejde mere
målrettet med inklusion, sundhed og læring, ligesom man kan praktisere
forældreinddragelse, som har et andet og større omfang end
sædvanligt.
Sociale normeringer kan medvirke til at ændre alle børns udviklings- og
læringsbetingelser gennem den daglige pædagogiske praksis, med det
mål at bryde med chanceuligheder, undgå skoleudsættelser, sikre flest
mulige børn i de almindelige fællesskaber.

Sociale normeringer i daginstitutioner
Vi startede i 2014 med 10 institutioner
•

Den sociale normering kan mærkes i institutionen

•

Den sociale normering giver mulighed for, at man i udvalgte
institutioner kan give en mere målrettet indsats, blandt andet ved at
man i højere grad kan dele børnene op i mindre grupper, og derved
understøtte børnegruppens og de enkelte børns behov

•

En social normering er ikke en ”projektstilling”, men en forøgelse af
personalenormeringen, der hjælper til, at den pædagogiske indsats i
disse institutioner nu mere kan sidestilles med andre institutioners

Foreløbige erfaringer
Sociale normeringer…
•

styrker inklusionsindsatsen i institutionerne.

•

giver mulighed for at tilrettelægge den pædagogiske praksis mere
fleksibelt, så organiseringen af hverdagen kan indrettes efter de
konkrete behov - eksempelvis gennem opdeling i mindre grupper, så
alle børn oplever at være en del af et fællesskab.

•

styrker interaktionen mellem børn og voksne.

•

giver bedre mulighed for at guide de børn, der har behov for det, og
skabe nogle rammer, så de får succesoplevelser.

•

giver tid til fordybelse og udflugter ud af huset, der udvider
børnenes horisont.

Foreløbige erfaringer
•

giver bedre mulighed for at gøre sig teoretiske og metodiske
refleksioner i forhold til den pædagogiske praksis i de enkelte
institutioner, hvilket gavner fagligheden.

•

medfører, at hverdagen opleves mere harmonisk og mindre
konfliktfyldt, i kraft af at der har været mulighed for at tilgodese de
børn, der har behov for ekstra nærvær og kontakt for at kunne
deltage i børnefællesskaberne.

Sociale normeringer i 2015
Udmøntning af sociale normeringer i 2015
• Ekstra stillinger i udvalgte daginstitutioner?
Andre muligheder:
• Sociale normeringer målrettet dagplejen?
• Socialrådgiver i dagtilbud?
• Omprioriteringer på dagtilbudsområdet – mulighed for yderligere
sociale normeringer?

