AKT-pædagog funktionen.
I Vejle kommune stilles der forventninger om, at daginstitutioner opbygger stærke børnemiljøer, hvor alle børn
trives uanset forudsætninger. Dette fordre et fagligt stærkt dagtilbud af høj kvalitet, samtidig med at
ressourcerne bruges kvalificeret tæt på børnefællesskaberne i dagtilbuddene. Her spiller AKT-pædagogen en
central rolle i forhold i prioriteringen af faglige indsatser vedrørende blandt andet inklusion og tidlig opsporing.
AKT-pædagogen er en særlig ressourceperson, der giver sparring og vejledning til kollegerne i forhold til
justering af den pædagogiske praksis, og som er tovholder på indsatsen for børn i udsatte positioner.

I Galaksen har vi ansat en fuldtids AKT-pædagog. AKT-pædagogen skal ud over ovenstående ligeledes være
en synlig og praksisnær voksen ude i den pædagogiske praksis. Dette gøres konkret ved, at AKT pædagogen
er tilgængelig en dag om ugen i hvert hus og mere ved behov. Tiden i husene bruges til aktiv deltagelse og
iagttagelse i og af enkelte børn eller børnegrupper, samt tilbagemelding og sparring på forskellige udfordringer.
Her drøftes eventuelle tiltag på børnegruppen og enkelte børn.
Desuden indebære AKT funktionen:


At AKT pædagogen har et særlig fokus på den voksnes rolle og den pædagogiske praksis. Pædagogen
kan hente sparring fra AKT pædagogen i forhold til struktur, organisering, pædagogisk udvikling og
skriftlig pædagogisk arbejde/dokumentation.



At AKT pædagogen kan deltage i samtaler med forældre, hvor der er en bekymring.



At AKT pædagogen i samarbejde med den pædagogiske leder, kvalificere daginstitutionens
vurdering/tiltag ift. tidlig indsats og dermed hvornår en problemstilling kalder på ekstern samarbejde,
f.eks. i form af indkaldelse af konsultationer. Ligesom det er i samarbejdet mellem AKT pædagogen
og den pædagogiske leder, der følges op og skabes et overblik over børn og særlige indsatser.



At AKT pædagogen samarbejder tæt med Galaksens øvrige ressource team ift. indsatser og
organiseringer.



At AKT pædagogen ved behov kan bidrage til opkvalificering af underretninger.



At AKT pædagogen har den overordnede koordinering med TCBU, deltager i konsultative møder som
mødeleder og sikre mødeindkaldelser/referater.



At AKT pædagogen har en særlig opgave i at kende de grundlæggende procedurer mm i kommunen,
med henblik på at kunne handle og hente hjælp de rigtige steder.



At AKT pædagogen skal holde sig opdateret på faglig relevant viden og være videns deler i
institutionen.



At AKT-pædagogen kan arbejde i SBSYS, Hjernen og Hjertet mm. – både ved at lægge og skrive
dokumenter ind, men ligeledes at trække rapporten som anvendes til at skabe et samlet overblik.



At AKT-pædagogen er medskaber i at skabe den røde tråd gennem hele Galaksen – at man har et
ressourcesyn og formår at fokusere på styrker og det som virker og skabe mere af det.



At AKT-pædagogen deltager til personale- og husmøder – herunder særligt TOPI-møder.

AKT pædagog funktionen i Galaksen biddrager gennem stærke relations kompetencer og tydelig
kommunikation til tidlig opsporing og indsats, en højere faglighed samt stærkere børnefællesskaber. Særligt
med fokus på, at bringer det pædagogiske personales viden og kompetencer i spil, så den pædagogiske praksis
højnes i forhold til alle børn og familier i Galaksen.

