Småbørnsnetværkets årsmøde 2018
26. januar på Kongskilde Naturcenter
Referat af mødet efter rundvisning og høstfest
Opsummering og kort gennemgang af Den styrkende læreplan af Katharina
Katharina fortalte kort om temaerne ”Natur, science og udeliv” og ”Krop, sanser og bevægelse”
og hvordan de ligger op til naturvejledernes arbejde.
Læs evt. mere på http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/en-styrketpaedagogisk-laereplan/

Internationalt samarbejde
Der vil blive lavet en lille arbejdsgruppe for dem der er interesseret. Kirsten går videre med det.

Et tilbage kig på 2017
2017
• Fortællekursus i foråret blev aflyst på grund af sygdom
• Sproglig udvikling 0-3 år – Kløvermarken
• Science vol. 4 – Myrthuegård

Forslag til temadage for 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturpædagog/ambassadør uddannelse
Faglige kurser – koblet til småbørn
Dissektionsdag
Udeliv og friluftsliv med overnatning (fokus på det sociale)
Matematik og natur (science vol. 5) – matematiskopmærksomhed
Håndværk til små fingre
Den styrkende læreplan
Erfa om offentlig ture
Dag om småbørnspædagogik

Vedtagende temadage 2018/2019
2018
2. marts
Erfa-dag Naturvejledernes kreative egenproduktioner af
Rikke og Mads
Hindsgavl
f.eks. hånddukker m.m.
Skiv til Mads (melle@ishoj.dk) hvis man gerne vil bidrage med noget til dagen.
August/september
Dato og sted følger

Udeliv og friluftsliv med overnatning
(fokus på det sociale)

Martin og Carina

25. oktober
Et sted på Sjælland

Den styrkende læreplan

15. november
kl. 13-16
Pernille og Anette
Amager Strand Naturcenter
2019
25. Januar
Sted følger
14. marts
Kirsten
Sted følger

Frank og Ida

Erfa- eftermiddag - Dissektion

Årsmøde

Mads og Sacha

Matematik og natur (science vol. 5)

Leonora og

– matematiskopmærksomhed

Eventuelt
Forskningens døgn har i år også fokus på før-skole. Hvis du vil være en del af det, så kontakt dit
lokale bibliotek og hør om de er eller vil være med. Årets tema ”rejsen ind i kroppen”.
Dem der ønsker mere viden om (småbørns)pædagogik anbefales det af Sacha at abonnere på
tidsskriftet ”0-14”

