Sommerfuglenes midtvejsevaluering af fokuspunktet ’kommunikation’
Vi har i Labyrinten arbejdet med kommunikation som fokuspunkt og med særlig fokus på kommunikation børnegrupperne imellem.
Vi har valgt at give børnene faste pladser ved spisning for at fremme kommunikation mellem børn, der
normalt ikke er så meget sammen. Men også for at give de børn som kun ser bedstevennen eller
yndlingsveninden mulighed for at lære andre at kende. Det er samtidig en god måde at få sproget i fokus.
Børn med et veludviklet sprog giver de børn, hvis sprog ikke er på samme niveau en mulighed for helt
naturligt at tilegne sig et bedre sprog.

Vi bestemmer også, hvem der skal sidde sammen i vores bus. Her gør det samme sig gældende, men fordi
der kun er 12 børn af sted er det endnu mere synligt, at der sker en god udvikling. De få børn gør det også
nemmere for pædagogerne at fastholde relationer børnene imellem, om det så blot er for en dag. Men ser
at det faktisk ofte sker igen den følgende dag. Igen blander vi børnene efter børnegrupperne/ tosprogede
og etnisk danske børn, så nye relationer kan opstå.

I skolegruppen sætter vi bevidst børnene sammen efter hvem der kan styrke hinanden. Her gælder det
modsatte også. Da vi arbejder seriøst og meget målrettet med forskellige emner er det vigtigt at de børn,
der har let ved at tirre hinanden holdes adskilt. Børnene lærer at diskutere og komme frem med deres
tanker og analyser af emner, vi har behandlet, og ny viden og nye ord er med til at styrke alle i gruppen.

Vi ser at børnene ofte søger de samme børn hverdag. Dette vil vi gerne være med til at bryde, hvilket vi
blandt andet gør ved fælles lege og opfordring til at lave legeaftaler på tværs af gruppedannelserne. Langt
de fleste forældre er positive over for ideen og støtter os op.

Vi bruger ”Trin for trin” i vores arbejde med social og følelsesmæssig forståelse. Metoden giver børnene rig
lejlighed til at styrke kommunikationen, både indbyrdes, men også i forholdet til de voksne. Vores
samlinger er en anden måde at styrke kommunikationen på.

Ovenstående er alt sammen noget, der fortsættes.
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