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Rollemodeller:

* Jeg vil strekke meg langt for å gjøre det beste for barna i Kolsåstrollet barnehage.
* Jeg er genuint opptatt av arbeidet med barn.
Forbedringer
Tilstand
Jeg må:
Jeg må:
- la ting ta den tiden det tar, ikke stresse.
- alltid være positiv
- spørre mine kollegaer på en ”ordentlig” måte, ikke
- by på meg selv
gidder du…
- den gylne regel: Jeg må
- legge ting tilbake på plass med en gang
behandle alle slik jeg selv vil bli
- gjøre ting som er på vent
behandlet
- gjøre alle oppgaver med en gang alt fra praktiske,
- alltid være på barnas side og
pedagogiske og referatskriving
tale deres sak
- bli bedre på å si ja
- være høflig, imøtekommende
- inkludere alle barn i lek
og positiv, og hvis jeg må si nei,
- ta alle oppgaver med et smil
gi avslag på en saklig måte med
- leve meg inn i all lek
begrunnelse
- følge opp det jeg sier til barna
- gå foran som et godt
- ikke gjøre ting jeg ikke tillater barna å gjøre
eksempel når det gjelder språk
- øve på å ikke vise frykt for småkryp
og holdninger
- vurdere om jeg kan ta på meg en oppgave – kan jeg –
- være til stede i historien, vise
må jeg fullføre
mer glede og interesse
- delta mer i lek
- lytte til barns utsagn i
- leve meg mer inn i ”kjedelig” lek
konflikter før jeg løser den ut
- være mer kollegial
fra det jeg trodde var grunnen
- være klar og tydelig når jeg gir beskjed
- vise barna at jeg er oppriktig
- bli bedre kjent med rutinene
interessert i alles meninger ved
- fortelle enda flere historier til foreldre angående barna å være lydhør og vise
og deres hverdag
forståelse
- lytte mer til barna
- gi hvert enkelt barn
- bli flinkere til å si ifra hvis det er noe jeg ikke er
oppmerksomhet hver dag,
fornøyd med, er uenig i eller irriterer meg over
både de som får mye men også
- ikke la en voksen avbryte en samtale med barn
dem jeg selv må oppsøke
- ikke avbryte når barn snakker
- bruke refleksjon i det
- ikke avbryte i aktiviteter om det ikke er veldig viktig
pedagogiske arbeidet både med
- ha full fokus på barnet når situasjonen handler om
barn, foreldre g kollegaer
barnet
- bli flinkere til å fordele oppgaver
- bli flinkere til å akseptere andres måte å gjøre ting på
- ikke rope til barna ute når de er langt unna
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