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Kære forældre

Her kommer lidt om, hvad vi er optaget af på Martha Hjemmet - altså ud over at skabe herlige og
trygge dage for børnene med alverdens corona restriktioner som ramme hver eneste dag.
Sidste år blev vi bevilliget støtte fra BUPL's udviklingsfond samt fra Nordplus til at kickstarte et større
udviklingsprojekt, som Helle har kreeret på baggrund af ønsker fra pædagogerne. Det har fokus på
udvikling af læringsmiljøer, hvor legen og børnenes perspektiver er i centrum.
Vi har fået kontakt til tre andre institutioner i Norden, som vi arbejder sammen med i dette projekt, to
i Norge og en i Finland. Lederne af alle institutionerne mødtes allerede tilbage i sensommeren 2019 på
Færøerne og fik samkoordineret forløbet.
Vi gik reelt i gang med projektet efterår 2020. Vi skulle have været af sted på studieture til henholdsvis Norge og Finland, og pædagoger fra begge lande skulle ligeledes besøge os. Men alt sammen blev
aflyst pga. corona. Det blev udskudt til forår 2021, og dette er nu igen rykket til efteråret. Her satser vi
stærkt på at komme af sted, hvilket vi glæder os rigtig meget til. I skal nok høre mere, når vi nærmer
os.
Vi har før været af sted på studieture. Sidst var vi i Island og i Berlin. Det er altid rigtig godt at komme
ud og møde pædagoger i andre lande og opleve, hvordan de arbejder med et givent emne. Det er særdeles berigende at få flyttet perspektiv fra egen praksis og nogle gange få god inspiration med hjem. Så
vi håber stærkt, at vi til efteråret ikke længere er forhindret i at rejse ud.
Ud over studieturene, så lever projektet i institutionerne i hvert land. Hos os har alle pædagoger været
opdelt i grupper og haft en arbejdsdag på Den Sorte Diamant, hvor de fik ro til at fordybe sig og gå i
faglig dialog med hinanden. Alle har læst en del teori og forskellige fagartikler om emnerne. Vi har
haft oplægsholder ude, da det stadig kunne lade sig gøre. Nemlig lektor og forsker i leg Nils Falk Hansen. For resten af 2020 har vi booket flere af DK's førende forskere inden for feltet til at holde oplæg
herude. Dette ser vi rigtig meget frem til.
Vi bruger mange personalemøder på forskellige former for workshops med fokus på projektets indhold. Pædagogerne bliver bl.a. filmet og de små videoklip analyseres efterfølgende sammen. Der er
mange metoder i spil, som vi ikke fyldestgørende kan fortælle om i et nyhedsbrev som dette, men alle
er stærkt optaget af projektet. Løbende er der zoom-møder for lederne af de fire nordiske institutioner, og det har vi også haft for udvalgte pædagoger i institutionerne på tværs af landene, og det skal vi
have endnu mere fremadrettet. Ønsket er at videndele og sparre omkring hinandens erfaringer.
I har nok alle sammen opdaget, at pædagogerne og medhjælperne på jeres barns stue lige nu har
hængt noget info op omkring demokratisk dannelse/børneperspektiver og leg. Alle ti stuer på hele
Martha Hjemmet arbejder nemlig i årets første måneder med det som tema. Altså overordnet tema det er så frit for den enkelte gruppe, hvordan de har valgt at gå til emnet, og med hvilke aktiviteter de
understøtter temaet. Vi bruger internt i huset p.t. vores fællesmøder på at fortælle hinanden om,
hvordan grupperne så arbejder med temaet, hvilke erfaringer de får og på den måde sker der en løbende gensidig inspiration på tværs af grupperne trods det at alle dybest set har fat i samme fokus.
Nemlig at opkvalificere vores måde at understøtte såvel børnenes legemuligheder, legekompetencer
samt demokratiske dannelse.
Det er jo ikke noget nyt for os at arbejde med at skabe gode stimulerende rammer for leg samt at inddrage børnenes perspektiver, men med indførelsen af de nye styrkede læreplaner i 2018 kom der et
udvidet fokus på dette. Vi er i alle tre nordiske lande optaget af, hvordan vi kan arbejde endnu mere
kvalificeret med ovenstående. Derfor dette projekt. I kan løbende følge med ved jeres barns gruppes
dokumentationsfelter samt i gruppens dokumentationsbog.
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