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Pædagogiske værktøjer
Vækstsamtaler – er samtaler, som er baseret på den værdsættende 
tankegang, der er fokus på forandringer, som vil skabe yderligere 
trivsel for barnet. Samtidig bidrager samtaleformen til udnyttelse af 
familiens ressourcer.

ICDP/De 8 Samspilstemaer – et relationsredskab, hvor vi arbejder 
med relationer mellem elever og de voksne, der er omkring eleverne. 
Evt. ved hjælp af video med udgangspunkt i de samspilskvaliteter der 
er på spil i hverdagen.

Sansekasser – i alle børnehaveklasser som indeholder: siddepuder, 
massagebolde, Twistet, sansestimulerende vest og GrowndMe fra 
Protac, bånd til stole og bogstavmaterialer. 

Barnets perspektiv – når der opstår udfordringer hos det enkelte barn, 
undersøger vi barnets perspektiv ved hjælp at samtaler, tegninger og 
elev deltagelses profiler.

Sociale historier – med henblik på at indlære en mere hensigts-
mæssig adfærd i en bestemt situation.

Visuel guidning – produceres i forhold til aktuelle behov.

Belønningssystemer – udarbejdes i forhold til enkelte elever eller til 
en hel klasse.

Fællesskabende aktiviteter – med henblik på at fremme fælles-
skabsfølelsen i klassen.

Hvem er vi? 
Mobilt Indskolingstilbud er et tilbud til børnehaveklasserne
i Solrød kommune. 
Det Mobile Indskolingstilbud hører under Væksthuset. Gennem samarbejde 
med skolerne, SFO og forældre er det vores mål at bidrage til, at alle børn 
får den bedste start på skolelivet.  

Vi arbejder med en tidlig forebyggende indsats, hvor det bærende element 
er en anerkendende relations- og ressourceorienteret tilgang. Tilbuddet er 
særlig rettet mod elever, som har svært ved at mestre de krav, de møder i 
skolens læringsmiljø. Det er således vores mål, at vi kan være med til at 
optimere trivslen for eleverne i børnehaveklasserne. 

Hvordan arbejder vi?
- Vi laver observationer i klasserne.

- Vi vejleder og har sparring med børnehaveklassernes personale.

- Deltager i undervisningen.
- Tilbyder målrettede forløb i forhold til enkelte elever, klasser eller 

grupper af børn i forhold til social, faglig og følelsesmæssig udvikling.

- Tilbyder forældrevejledning.

- Samarbejder med SFO, omkring elever eller grupper af børn.

- Tilbyder overlevering af pædagogiske tiltag, der virker,
til kommende 1. klasser.

- Gennem dialogmøder mellem skolerne og det Mobile Indskolingstilbud, 
drøfter vi hvilke elever/klasser, der kan have glæde af en fokuseret 
indsats fra det Mobile Indskolingstilbud. Efterfølgende fordeles 
opgaverne af Væksthuset.  




