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BRUG AKTIONSLÆRING TIL AT ZOOME IND

De fleste fagfolk reflekterer over deres praksis hver 
dag. Aktionslæring kan hjælpe jer til at strukturere 
jeres refleksioner og fokusere på specifikke situa-
tioner, som I ønsker at udvikle eller ændre. Ved at 
have fokus på konkrete situationer, kan I opdage 
ting, I måske ikke har lagt mærke til før. 
Dette kan hjælpe jer til at løse særlige udfordringer 
eller udvikle nye måder at arbejde på.  
I aktionslæringsprocessen er det vigtigt, at I finder 
tid til fælles refleksioner efter hver aktion med 
børnene. Brug derefter refleksionerne til at udvikle 
jeres daglige praksis.

FØLG BØRNENES INITIATIVER, MOTIVER OG 
HANDLINGER

Vores vigtigste opgave er at understøtte børnenes udvikling 
og dannelse. I samarbejdet mellem pædagoger/lærere 
og kunstnere/kulturformidlere er målet at følge børnenes 
motiver, handlinger og interesser, og dermed at fremme de-
res engagement og trivsel. Derfor er det vigtigt at observere 
børnenes adfærd, interaktion og deltagelsesniveau grun-
digt. Fokus for de voksne bliver således at inspirere, vejlede 
og understøtte børnene i deres egne æstetiske processer 
fremfor at kontrollere og lede dem i en bestemt retning. 

ETABLÉR TRYGGE RAMMER, MEN 
VÆR ÅBEN FOR DET UVENTEDE

Tryghed er vigtigt for både børn og 
voksne, og det tager tid at opbygge 
et tillidsforhold. Vi skal sørge for at 
skabe et trygt rum for børn ved at lytte 
til de voksne, som kender dem bedst. 
Samtidig er det vigtigt at være åben 
for hinandens oplevelse af børnenes 
adfærd og handlinger. Nogle gange 
kan vi blive positivt overrasket over, at 
børn reagerer eller opfører sig an-
derledes, når de er i nye rammer og 
møder voksne, som ikke har de samme 
forventninger til dem som deres ”vante 
voksne”. Igen handler det om at være 
åben for processen og det uventede.

FIND EN BALANCE MELLEM EGNE 
AMBITIONER OG HVERDAGSREALITETER

Ambitioner er gode, men nogle gange kan hverd-
agsrealiteter komme i vejen. Vi har oplevet profes-
sionelle kunstnere, der har haft store kunstneriske 
ambitioner med samarbejdet, men i processen må de 
tilpasse ambitionerne på grund af børn, der er sultne 
og trætte, eller at én af de voksne må trække sig for 
at støtte et enkelt barn og dermed ikke kan deltage i 
fællesskabet. Vær ambitiøs men tænk hverdagspers-
pektivet med ind i samarbejdet. 

INVOLVÉR KOLLEGAER OG DEL ERFARINGER

Det anbefales at involvere hele huset i forløbet fra 
start til slut, selv om nogle af jeres kollegaer måske 
ikke har været direkte involveret. Se samarbejdet 
som en mulighed for udvikling og forandring – ikke 
bare for jer selv, men også for jeres kollegaer.
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GODE RÅD OG IDEER
Hvordan samarbejder vi bedst? Hvad kan vi lære af hinandens kompetencer og erfaringer?

Art EQUAL-partnerne deler her deres erfaringer og anbefalinger.
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SE SAMARBEJDET SOM EN EFTER-
UDDANNELSE

Samarbejdet med fagfolk udefra kræver 
tid og ressourcer. Det er vigtigt, at især  
institutionslederen ser samarbejdet som en 
form for efteruddannelse af personalet og 
en investering i egen praksis. 
Personalet skal føle, at de har et ansvar for, 
at det, de lærer, har en betydning for deres 
pædagogiske arbejde med børnene.

LAV FEJL

Vi lærer af vores fejl. I samarbejdet mellem 
pædagoger/lærere og kunstnere/kultur-
formidlere er det vigtigt at eksperimentere. 
Vi skal turde at bevæge os ud på tynd is 
og acceptere at tingene ikke altid går som 
forventet. Vær åben for hinandens positive 
såvel som kritiske tilbagemeldinger. 

6 INVOLVÉR NÆRMILJØET

I nærmiljøet kan vi finde interessante og 
nyttige ressourcer og professionelle sa-
marbejder. Det kan være kulturinstitutioner, 
idrætsorganisationer, ressourcepersoner, 
virksomheder, legepladser, parker, naturom-
råder, butikscentre, osv. Overvej hvordan 
I kan involvere nærmiljøet og benyt jer af 
børnenes fysiske omgivelser.
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ÅBN SANSERNE

Bring sanserne spil og lad børnene smage, 
føle, høre og lugte.  Når I tager udgang-
spunkt i sanselige oplevelser, stimulerer I 
børnenes interesser og engagement på nye 
måder. Vi har oplevet, at børns koncentra-
tion, læring og hukommelse øges, når deres 
sanser er aktiveret i æstetiske processer. 
Samtidig kan sanserne være med til at gøre 
det abstrakte mere håndgribeligt, konkret og 
nærværende.
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KEEP IT SIMPLE

Less is more! Lad være med at over-
fylde programmet. Børnene får mange 
nye sanselige oplevelser i mødet
med kunst og kultur. Hvis der sker for 
mange ting, kan de blive forvirret og 
miste motivationen.  
Enkelheden skaber rum for børnenes 
egne forestillinger, handlinger, idéer 
og udtryk. Brug simple værktøjer og 
vær ikke bange for at gentage  
aktiviteter igen og igen.
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