Forventninger til pædagogmedhjælper ansat i
Daginstitutionen Alderslyst
Ansvarlighed i forhold til opgaverne omkring børnene, pædagogisk og
praktisk
At pædagogmedhjælperen:
• Har fokus på kerneopgaven som højeste kontekst
• Helheden sættes over egen interesse
• Støtter op om det pædagogiske arbejde på stuen med udgangspunkt i barnets
udvikling, børnegruppens behov og det der bliver planlagt og aftalt
• Bidrager selvstændigt med observationer, reflekterer, stiller spørgsmål og kommer med
ideer til det pædagogiske arbejde på stuen
• Ser sig selv som rollemodel, som børnene ser op til og spejler sig i
• Sætter lege og aktiviteter i gang på eget initiativ og ud fra børnenes behov og ønsker
• Øver sig i at bryde ind i en konflikt og løse den med respekt for børnene
• Kan tage selvstændigt ansvar for praktiske opgaver
• Arbejder anerkendende og inkluderende
• Arbejder implementerende med Silkeborg kommunes børne- og ungepolitik m.m.
• For PA vil daglig leder i samarbejde med PA og teamet vurdere, hvilke yderligere
opgaver, der skal løses.
• Tager ansvar for de praktiske opgaver

Loyalitet, ansvarlighed og engagement i forhold til fælles mål
At pædagogmedhjælperen:
• Er åben, nysgerrig, tager initiativ og bidrager aktivt i forhold til de mål, der er i
institutionen
• Udviser rettidig omhu
• Støtter op om de ideer kolleger får, og kobler sig på med engagement
• Opsøger selv information på SIKO, på mail og Google Drev. Brug for hjælp? Spørg en
kollega- brug for mere hjælp spørg daglig leder
• Er velforberedt til diverse møder

Ansvarlighed i samarbejde med forældre og kolleger
At pædagogmedhjælperen:
• Indgår aktivt i teamsamarbejdet
• Oplever Teamet og stuen som de nære og vigtige samarbejdsfora i forhold til det
daglige arbejde. Her udvikles daglig praksis, og der prioriteres i opgaverne
• Ser forskellighed som en styrke
• Indgår og bidrager aktivt til sparring og supervision
• Er proaktiv i samarbejdet med forældrene og kolleger
• og nysgerrig over for andres holdninger og meninger
• Påtager sig opgaver i fællesskabet.
• Aktiv søgende efter råd og vejledning ved kollegaer
• Henter hjælp til samarbejdet, hvis det opleves svært

Fleksibilitet i forhold til mødeplanen
At pædagogmedhjælperen:
• Er proaktiv og fleksibel i forhold til mødetider og ændringer i forbindelse med ferie,
sygdom, kurser, afspadsering, møder, samtaler mv.

Ansvarlighed i forhold til egen udvikling
At pædagogmedhjælperen:
• Udvikler sig selv og Daginstitutionen Alderslyst, blandt andet gennem det daglige
samarbejde, på relevante kurser, temadage, litteratur og lignende

