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Det ved vi om - gode rutinesituationer i dagtilbud May Britt Drugli Hent PDF Rutinesituationer i dagtilbud,
for eksempel måltider, påklædning og afklædning, bleskift, middagshvil eller aflevering og afhentning, er

situationer, hvor personalet skal gennemføre en bestemt, praktisk opgave, men hvor der ud over den praktiske
udførelse er plads til kontakt og samspil mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes. Personalet
kan i rutinesituationerne understøtte børnenes emotionelle, sociale, relationelle og sproglige udvikling, hvis
personalet har fokus på samspil samtidig med det rent praktiske. Samspilskvaliteten i rutinesituationer er dog
ikke nødvendigvis så god, som man kunne ønske, og det kan derfor være en idé at rette større opmærksomhed
mod det, der foregår i rutinesituationerne, og reflektere over, om samspilskvaliteten er tilstrækkeligt god, eller
om den kan forbedres. Denne bog er ment som en inspiration til at gennemgå de forskellige rutinesituationer i

løbet af dagen i et dagtilbud og vurdere, om de har plads til mere og eventuelt bedre samspil.
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opgave, men hvor der ud over den praktiske udførelse er plads til
kontakt og samspil mellem børn og voksne og mellem børnene

indbyrdes. Personalet kan i rutinesituationerne understøtte børnenes
emotionelle, sociale, relationelle og sproglige udvikling, hvis

personalet har fokus på samspil samtidig med det rent praktiske.
Samspilskvaliteten i rutinesituationer er dog ikke nødvendigvis så
god, som man kunne ønske, og det kan derfor være en idé at rette
større opmærksomhed mod det, der foregår i rutinesituationerne, og
reflektere over, om samspilskvaliteten er tilstrækkeligt god, eller om

den kan forbedres. Denne bog er ment som en inspiration til at
gennemgå de forskellige rutinesituationer i løbet af dagen i et

dagtilbud og vurdere, om de har plads til mere og eventuelt bedre
samspil.
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