
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressourcepædagog 
 



 

 

Ressourcepædagogerne hører under væksthuset og 
er et tilbud til institutionerne i Solrød Kommune, som 
en del af en tidlig indsats. 
Målet er, at i kan få pædagogisk sparring, vejledning 
og støtte i at styrke barnet, dets trivsel og udvikling i 
institutionen gennem den ressourceorienterede til-
gang. 
 
Vi tilbyder også Vækstsamtaler, som er positive, kon-
krete og handlingsorienterede samtaler mellem res-
sourcepædagog, institution og forældre om barnets 
trivsel. Vækstsamtaler er baseret på den værdsæt-
tende tankegang og sætter fokus på fremtidige hand-
linger, som vil skabe yderligere trivsel for barnet. 
 
Vi taget udgangspunkt i det enkelte barn og dets 
hverdag i institutionen. Barnet skal ikke indstilles til 

PPR forud for ansøgningen, men 
forældrene skal underskrive et 
samtykke. Ingen bekymringer er 
for små og intet barn er for lille til 
en henvendelse. Vi bestræber os 
på kort ventetid.  
 

 
 
 
  

Ressourcepædagog fordi 

Vi er uddannede pædagoger, 
som har specialpædagogisk 

erfaring med: 
at tænke relations og 
ressourceorienteret, at 

observere og iagttage samspil 
og relationer, at vejlede ved 
hjælp af video, eks. ICDP og 

Marte Meo. 



 

 

 
 

Sådan arbejder vi 
Vi mødes med jer – leder og personale – og aftaler 
rammen for forløbet og herefter laver vi observationer 
i institutionen. 
 
Konteksten har stor betydning for barnets 
trivsel og udviklingsmuligheder. Derfor vil vi 
observere barnet i samspil med de voksne 
og tage udgangspunkt i dette når vi sam-
men laver mål for udvikling. heder for bar-
net. 
Vi kan ikke ændre på barnet, men vi kan 
ændre på konteksten og derved skabe nye 
muligheder for barnet. 
 
Derfor fokuserer vi på: 

 barnet og dets relationer, samspil, ud-
spil, intentioner, mestringsstrategier og 
sociale formåen. 

 konteksten, rammerne, rutinerne, og måden hver-
dagen er tilrettelagt på. 

 måden institutionen er indrettet på og jeres måde 
at indgå i relationer med børnene på. 

 
Sammen observerer vi barnet. Det giver gode 
muligheder for at få øje på positive udspil og 
intentioner hos barnet. samt at analysere hvad der går 
forud for evt. konflikter. 
 

Vi tager udgangspunkt i 
barnets styrker og 

ressourcer- og vi ser på 
de samspil, relationer og 

rammer der fungerer 
godt og de ting der lykkes 

for barnet. 



 
 

 

Det forventer vi af jer. 
 At i indgår i planlægningen og evalueringen af 

forløbet. 
 At i har mod på, at vi observerer samspil og 

relationer, både hos børn og voksne, ud fra den 
ressourceorienterede tænkning. 

 At i er indstillet på, at vi ser på den pædagogiske 
praksis, konteksten, rammerne og måden 
hverdagen er tilrettelagt på. 

 At i har lyst til at arbejde med jer selv og jeres 
pædagogiske praksis. 

 
Det er vigtigt for os at understrege, at det aldrig 
handler om at finde fejl og kritisere. Selve tanken om, 
at mennesket udvikler sig bedst med udgangspunkt i 
det, der lykkes, er hjørnestenen i vores måde at 
arbejde på. 
 

VÆKSTHUSET 
Solrød Kommune 
Vestre Grænsevej 34 
2680 Solrød Strand 
www.solrod.dk 

Sådan får i fat i fat i os: 
I finder samtykkeskemaet på SOLNETTET, dette ud-
fyldes, scannes og mailes til Væksthuset på:  
vaeksthuset@solrod.dk 
 
Leder: 
Mette Kjærgaard Sørensen – mks@solrod.dk tlf.  
 
Ressourcepædagoger: 
Bente Furseth – bef@solrod.dk – tlf. 2167 6273 
Nicoline Klos Glasdam – nkl@solrod.dk – tlf. 2167 6305 
Almedina Kamber – aka@solrod.dk – tlf. 2448 6730 
Sabina Renner – sre@solrod.dk – tlf. 2053 5345 
Maja Fjellerad Hansen – mfh@solrod.dk – tlf. 2053 4412 
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