PROCESPÆDAGOGER I DAGTILBUD

PROCESPÆDAGOGER

I Kalundborg Kommune arbejdes målrettet med inklusion i de almene dagtilbud.
Procespædagoger udgør en vigtig del af inklusionsindsatsen.
Procespædagoger
I Kalundborg Kommune er der uddannet et korps af procespædagoger, der kan bidrage til
udvikling af den pædagogiske praksis og inklusion af børn med særlige behov i dagtilbuddet.
Procespædagogen indgår som ekstra hænder i det almene dagtilbud i kortere eller længere
perioder efter en individuel vurdering og visitation.
Formål
Procespædagogerne bidrager til inklusionen i de almene dagtilbud ved at understøtte arbejdet med læringsmiljøer og muliggøre aktiviteter, der også rummer børn med særlige behov.
Ved at rette fokus mod børnenes ressourcer og kompetencer i stedet for deres mangler er
hensigten, at børn med særlige behov inkluderes i børnefælles- skaberne i dagtilbuddet.
Procespædagogernes arbejde er med til at understøtte den tidlige inklusionsindsats, som
er en vigtig del af Kalundborg Kommunes KLAR- pædagogik, hvor Kvalitet, Læring, Aktiv
Familie og Ressourcesyn er i fokus.
Forskning viser, at netop den tidlige indsats i dagtilbuddene har positiv indflydelse på, hvor
god en start på livet børnene får.
Undersøgelser peger ligeledes på, at en målrettet inklusionsindsats gavner alle børn i da gtilbuddet, fordi det også bidrager til de øvrige børns faglige og sociale udvikling, at der er
ekstra ressourcer tilstede.
Procespædagoger med særlig viden om inklusion er afgørende for, at det øvrige personale
føler sig i stand til at arbejde målrettet med inklusion i hverdagen.

PROCESPÆDAGOGER

Hvordan arbejder procespædagogen?
Procesopgaven tilrettelægges i samarbejde mellem procespædagogen og dagtilbuddets
personale. Procespædagogen kan med nye øjne se på den pædagogiske praksis omkring
barnet og fungerer i høj grad som en samarbejds- og refleksionspartner for det faste personale.

Procespædagoger
 skal yde en hurtig og forebyggende indsats
 skal understøtte udvikling af pædagogisk praksis og hjælpe børn til at indgå i børn efællesskaber
 er - i en periode - en del af hverdagen i dagtilbuddet
 iagttager den pædagogiske praksis og sparrer fagligt med dagtilbuddets personale
 observerer børnenes samspil
 tilrettelægger indsatsen i samarbejde med dagtilbuddets øvrige personale
 giver personalet overblik over handlemuligheder i det eksisterende system

I Kalundborg Kommune er der uddannet et korps af procespædagoger, der tager ud i dagtilbuddene efter behov i kortere eller længere perioder.

For yderligere information kontakt:
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
Fagcenterchef Charlotte Grummesgaard Nielsen
Tlf. 29 13 15 64
E-mail: charlotte.nielsen@kalundborg.dk

