Motorik Netværket
2016

Økonomi:
Mødeafholdelse
2x300kr – 600kr

Mål/ Visioner

Opstart af nye motorikdagplejere
5x1000kr – 5000kr
Indkøb af motoriske
legeredskaber
15x200kr – 3000kr

Der er bevilliget midler fra
kompetencefonden til at
yderligere 4 dagplejere kan
komme på vejlederuddannelsen –
med opstart i foråret 2016.
Det overordnet mål er, at den
enkelte dagplejer i eget hjem – og
at netværksgruppen på tværs af
områderne, får udviklet faglige
dage/netværksdage, hvor
børnene vil mærke dagplejerens
glæde, nærvær og engagement i
det motoriske fællesskab, samt
oparbejde en sikker
kropsforståelse for sig selv og
andre

Motorik netværket
2016

I alt søges der om 8.600kr.

Tiltag
Evaluering
Der afholdes dog 2 aftenmøder i 2016, med teori/vidensdeling og
praktisk planlægning/evaluering. Samt det ønskes at afholde en
foredragsaften med børneergoteapeut Connie Nissen, med temaet
”sansemotorisk udvikling, sanse integration, tilknytning og relation”.
Det er besluttet i pædagoggruppen, at benytte dagplejernes
uddannelsesmidler til dette arrangement.

Tegn
At gruppernes engagement og faglige fundament, får videreudviklet
det motoriske rum der allerede er skabt, og hvor børnene får
mulighed for at mærke egne – og andres grænser, og derved
styrket sin selvfølelse.
Da størstedelen af gruppen har vejlederuddannelsen, vil den
sansemotoriske præsentation til børnene, blive skabt, med afsæt i
Anne Brodersens teori om de primære sanser – Kinæsthsi, Taktil
og Labyrint.

www.amholt.dk

I 2015 startede endnu et hold dagplejere på motorikvejleder uddannelsen og vi har
dagplejere med opstart på uddannelsen i foråret 16. Som det ser ud nu, består
netværket derfor primært af uddannet vejledere og det faglige niveau er derfor højt og
energisk. Grundet dagplejens struktur, har flere motorikvejledere valgt at være passive
i netværket pt. og netværksstrukturen – heri arbejdsgrupper og udarbejdelse af årshjul
– vil derfor gennemgå en omstrukturering og en mulig nytænkning af
arbejdsprocessen. Netværket der for nuværende består af 18 dagplejere, planlægger
sit faglige indhold, på netværksmøde i feb. 16.

Fokus: Fysisk og mentalt sundhed

