
Digital

 

(Hovedsagelig Ipads, pc, digitale kamera, video og smartphone)

 

Sammenhæng: 

Digitale medier er et vilkår i verden i dag, vi mener derfor også at der en af vores opgaver at præsentere 

børnene i børnehaven for forskellige digitale medier i den tid de er 

I FN´s børnekonvention står der at alle børn har ret til at bruge digitale medier, men også krav på at bliver 

beskyttet imod skadeligt indhold. 

De digitale medier, tænkes ind i forhold til den daglige pædagogiske praksis 

pædagogik praksis og dokumentation på nye måder.

 

Overordnede mål: 

At børnene bliver præsenteret for digitale medier.

At børnene og voksne lærer at bruge digitale medier, og at det bliver en naturlig del af de pædagogiske 

aktiviteter vi har. 

Fokus på barnets perspektiv når vi arbejder med f.eks. ipads…

 

Derfor vil vi: (tiltag) 

- Deltage i pilotprojektet ”Digitalebørn”

- Sende medarbejdere på kursus i f.eks. Ipads.

- Bruge Ipads til dokumentation

- Anvende digitale medier til at søge ny viden.

- Bruge digitale medier kreativt ud fra de erfaringer og den faglige viden vi har.

- Bruge digitale medier målrettet i forhold til børn der har behov for begrænsninger.

- Kombinere naturen med de digitale medier.

- Børnene får mulighed for at eksperimentere både med kamera 

- Bruge digitale medier til dokumenter hvad børnene er optaget af og dermed 

 børneperspektivet. 

 

Aktiviteter: 

Endomondo app – find vej – opmål hvor langt.

Natur app´s som vi kan søge på i skoven…

Dokumentation af aktiviteter, børne

Vende spil 

Kryds og bolle 

Book creater. 

Puppet pals. 

Børnene er selv med til at lave dokumentation fra f.eks. fødselsdage m.m….

 

 

Digital strategi i Solsikkens børnehave  

(Hovedsagelig Ipads, pc, digitale kamera, video og smartphone) 

Digitale medier er et vilkår i verden i dag, vi mener derfor også at der en af vores opgaver at præsentere 

børnene i børnehaven for forskellige digitale medier i den tid de er her. 

I FN´s børnekonvention står der at alle børn har ret til at bruge digitale medier, men også krav på at bliver 

De digitale medier, tænkes ind i forhold til den daglige pædagogiske praksis – kan bruges til at 

gogik praksis og dokumentation på nye måder. 

At børnene bliver præsenteret for digitale medier. 

at bruge digitale medier, og at det bliver en naturlig del af de pædagogiske 

erspektiv når vi arbejder med f.eks. ipads… 

Deltage i pilotprojektet ”Digitalebørn” 

Sende medarbejdere på kursus i f.eks. Ipads. 

Bruge Ipads til dokumentation 

Anvende digitale medier til at søge ny viden. 

edier kreativt ud fra de erfaringer og den faglige viden vi har.

Bruge digitale medier målrettet i forhold til børn der har behov for begrænsninger.

Kombinere naturen med de digitale medier. 

Børnene får mulighed for at eksperimentere både med kamera og Ipads… 

Bruge digitale medier til dokumenter hvad børnene er optaget af og dermed 

 

opmål hvor langt. 

app´s som vi kan søge på i skoven… 

børnenes mapper m.m. 

Børnene er selv med til at lave dokumentation fra f.eks. fødselsdage m.m…. 

Digitale medier er et vilkår i verden i dag, vi mener derfor også at der en af vores opgaver at præsentere 

I FN´s børnekonvention står der at alle børn har ret til at bruge digitale medier, men også krav på at bliver 

kan bruges til at tænke 

at bruge digitale medier, og at det bliver en naturlig del af de pædagogiske 

edier kreativt ud fra de erfaringer og den faglige viden vi har. 

Bruge digitale medier målrettet i forhold til børn der har behov for begrænsninger. 

 

Bruge digitale medier til dokumenter hvad børnene er optaget af og dermed tydeliggøre    



Digital

 

Målet er nået: 

Når børnene bruger de digitale medier kreativt…

at de digitale medier bliver en integreret del

At alle voksne føler sig klædt på til at kunne vejlede børnene.

Krav til personalet i børnehaven – i forhold til børnene.

Det er personalets ansvar at styre brugen

Personalet skal være kritisk når de bruger digitale medier, på samme måde som ellers.

Digitale medier skal bruges under voksent opsyn og tilsagn.

Vi vil løbende evaluere og dele viden på personalemøder.

Har man som voksent ønske om nye

Spil skal have pædagogisk indhold. 

Vær bevidste på at det ofte er børnene der er eksperterne og at vi som voksne kan lære af dem.

Er du interesseret i at hente mere viden 

 

Strategi for implementering af it brug til medarbejderne i Solsikkens børnehave.

 

Vi tilstræber at alle medarbejderen har en mailboks på kommunen og har adgang til PC.

Alt materiale til møder m.m. sendes digitalt fra ledelsen. 

Det er nemt for medarbejderne at finde arbejdspapirer m.m. på PC.

Alle uddannede medarbejdere har adgang til ”Hjernen og Hjertet”.

 

Er du interesseret i at hente mere viden 

 

 

 

 

Digital strategi i Solsikkens børnehave  

Når børnene bruger de digitale medier kreativt… 

at de digitale medier bliver en integreret del af de pædagogiske aktiviteter vi har i dagligdagen.

At alle voksne føler sig klædt på til at kunne vejlede børnene. 

i forhold til børnene. 

Det er personalets ansvar at styre brugen, f.eks. tid, og at alle kommer til. – individuelt 

Personalet skal være kritisk når de bruger digitale medier, på samme måde som ellers.

Digitale medier skal bruges under voksent opsyn og tilsagn. 

Vi vil løbende evaluere og dele viden på personalemøder. 

Har man som voksent ønske om nye spil til f.eks. Ipads, kan koden hentes hos Annette.

 

Vær bevidste på at det ofte er børnene der er eksperterne og at vi som voksne kan lære af dem.

Er du interesseret i at hente mere viden – www. Digitale-born.dk 

gi for implementering af it brug til medarbejderne i Solsikkens børnehave. 

Vi tilstræber at alle medarbejderen har en mailboks på kommunen og har adgang til PC.

Alt materiale til møder m.m. sendes digitalt fra ledelsen. – (Bæredygtighed) 

edarbejderne at finde arbejdspapirer m.m. på PC. 

Alle uddannede medarbejdere har adgang til ”Hjernen og Hjertet”. 

Er du interesseret i at hente mere viden – www. Digitale-born.dk 

af de pædagogiske aktiviteter vi har i dagligdagen. 

ndividuelt vurderet. 

Personalet skal være kritisk når de bruger digitale medier, på samme måde som ellers. 

spil til f.eks. Ipads, kan koden hentes hos Annette. 

Vær bevidste på at det ofte er børnene der er eksperterne og at vi som voksne kan lære af dem. 

Vi tilstræber at alle medarbejderen har en mailboks på kommunen og har adgang til PC. 


