Kontrakt og plan for forstyrrelseskonsulent til projektet
”Digital læring i dagtilbuddet”

Projekt ”Digital læring i dagtilbuddet” Forstyrrelseskonsulent
1. Projekt information
Projektejer
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune
Leverandør
Digiplay, CVR 27779417. Fast konsulent på opgaven er Jari Due Jessen.
Formål
Målsætningen er, at der i kommunens daginstitutioner igangsættes forsøg med anvendelse af
interaktive læringsredskaber. Forstyrrelseskonsulenten skal understøtte de lokale
nøglemedarbejdere i kommunens dagtilbud med at udvikle og gennemføre konkrete
pædagogiske indsatser via praksis-laboratorier (”Next Practice Labs”) med deltagelse af børn og
medarbejdere
Målgruppe
Primære målgruppe er nøglepersoner i kommunens enheder op til 20 enheder. Enheder anses som
fysiske lokationer med en nøgleperson tilknyttet projektet.

2. Leverancer
1. Indledende besøg over 3 dage i op til 20 enheder med følgende formål:
- feedback på de enkelte enhedernes projektideer
- vurdering af enhedernes kompetencer og praktiske muligheder, herunder teknologi til
rådighed
2. Ni praksisuger med følgende indhold:
- 2.a. Workshops med deltagelse af nøglepersoner fra 4-5 enheder (i alt 5 workshops med ca.
4 deltagere)
o Praksis-ugerne består af fem praksisforløb i fem forskellige institutioner. Hvert
praksisforløb samler 4-5 institutioner, der arbejder med konkrete
læringsteknologiske værktøjer (tablets, apps, lys, billede og fysiske objekter). Hver
praksisuge har sit emne, og sigter på, at alle lærerplanstemaerne blive behandlet.
Forløbene vil bygge på de faciliteter og teknologier, institutionerne har til rådighed.
o Workshops er planlagt til heldagsforløb og er praksisorienteret. Indhold fastlægges
efter indledende besøg og i samarbejde med projektets styregruppe.
o Overordnet ramme:
§ præsentation af konkrete teknologier og pædagogiske metoder
§ planlægning af praksisforløb i de enkelte enheder
§ aftaler om dokumentationsform for praksisforløb
- 2.b. Nøglepersoner gennemfører praksisforløb med sparing fra Digiplay
o iværksættelse af aftalte projekter med børn og medarbejdere
o indsamling af dokumentation
- 2.c. Refleksionsperiode efter praksisforløb med feedback og vidensdeling fra
forstyrrelseskonsulenten og mellem nøglepersoner

3. Tidsplan
Projektet opstarts december 2017 med besøg i institutionerne.

Kontrakt og plan for forstyrrelseskonsulent til projektet
”Digital læring i dagtilbuddet”
Herefter starter praksis ugerne op. De deltagende nøglepersoner starter projekter
op og vil kører disse projekter mellem hver praksisperiode. I de sidste uger er der
fokus på afslutning og forankring. Oplæg til projektplan kan ses i bilag 1.
4. Projektledelse
Forstyrrelseskonsulenten leder projektet med reference til projektets styregruppe og/eller
enkeltperson, som kommunen udvælger.

Bilag 1
Oplæg til afvikling af praksisuger:
1. Praksisuge: Uge 3 eller 4
2. Praksisuge: Uge 8
3. Praksisuge: Uge 11
4. Praksisuge: Uge 15
5. Praksisuge: Uge 20
6. Praksisuge: Uge 23 eller 24
Sommerferie/selvkørende aktiviteter.
7. Praksisuge: Uge 35
8. Praksisuge: Uge 43
9. og afsluttende praksisuge: Uge 47
I de sidste uger er der fokus på afslutning og forankring.

