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Inkluderende fællesskaber Dorthe Andersen Hent PDF Denne bog har fokus på, hvordan pædagogers

forudsætninger for at skabe inkluderende læringsmiljøer kan styrkes på baggrund af videndeling, refleksion
og praksisnær læring. Der er fokus på både den enkelte pædagogs kompetencer og den samlede institutions
kompetenceprofil i forhold til arbejdet med at bevare, udvikle og strukturere fællesskaber på måder, så mange
forskellige børn kan være med på mange forskellige måder. I bogen gives der konkrete bud på både teori,
refleksionsspørgsmål og øvelser, som den pædagogiske praksis kan lade sig inspirere af for at kvalificere
refleksion og grundlaget for at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Den tilbyder rammer for, hvordan det
enkelte dagtilbud kan bryde med vanetænkning, afprøve nye tiltag, turde lave fejl og løbende blive klogere.
På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/inklusion er der adgang til en række konkrete arbejdsark og skemaer i
relation til bogens indhold. Bogen sætter fokus på læringsfællesskaber, børnefællesskaber, barn-voksen-

fællesskaber, voksenfællesskaber, forældrefællesskaber og tværfaglige fællesskaber.
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