Version til forældreintra.
Klar til læring – i Syddjurs Kommune sætter vi fokus på 6 grundlæggende kompetencer på tværs af 0-16
års alderen.
Læring foregår hele tiden - i familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne.
Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget
for barnets uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal
dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.
I Syddjurs Kommune har vi, som led i Lærings- og trivselspolitikken, valgt at have fokus på seks
kompetencer på tværs af 0-16 års alderen, som er vigtige for at opnå læring og dermed sikre at alle børn
bliver klar til uddannelse og rustet til deres videre liv. Det drejer sig om kompetencerne: Robusthed,
behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering og gode omgangsformer.
-

Robusthed handler om at tåle udfordringer på forskellige niveauer samt at tåle egne og andres
følelser. Børn og unge skal i opvæksten opleve forskellighed, så de er rustet til at begå sig i en
kompleks verden. De skal lære at håndtere modgang og problemer, og på den måde kan de bruge
deres energi på læring af nye kompetencer.

-

Behovsudsættelse handler om, når barnet eller den unge bliver mødt og får opfyldt sine
grundlæggende behov såsom kontakt, omsorg, mad, søvn og stimulation, bliver det gradvist i stand
til at udsætte sine behov og dette udvikles op gennem barndommen. At kunne udsætte egne
behov er nødvendigt for at kunne være i en læringssituation og indgå i en social relation.

-

Nysgerrighed er vigtig for at kunne fordybe sig. Jo mere nysgerrig barnet og den unge er over
længere tid, des mere kan det fordybe sig. Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde
med emner, som det ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som det kun kender lidt til.

-

Vedholdenhed handler om at kunne fastholde opmærksomheden og koncentration. Her spiller
behovsudsættelsen og robustheden ind. Når barnet og den unge koncentrerer sig, lukker det både
indre og ydre påvirkninger ude. For at være vedholdende må barnet og den unge kunne tåle
modgang og frustrationer.

-

Automatisering handler om, at jo mere et barn kommer i vanen med at øve og træne – og oplever
succes med det – des mere energi og hjernekapacitet er der til ny læring. Det kan både handle om
motorik og færdigheder i bredere forstand. Automatiseringer giver barnet og den unge en tro på at
kunne noget selv.

-

Gode omgangsformer handler om en grundlæggende respekt for hinanden. Fornuftig og ordentlig
kommunikation er grundlaget for alle fællesskaber og læringsituationer.

De 6 kompetencer i Klar til læring skal ses som et redskab og en hjælp til at lærer, pædagoger og forældre
kan få et fælles sprog om barnets udvikling på tværs af daginstitution, skole og hjem. De seks kompetencer
tegner et billede af barnets udvikling på de forskellige alderstrin. På den måde kan forældre orientere sig
om hvad de kan forvente af deres barns udvikling og hvad institutionen forventer af deres barns udvikling
på de forskellige alderstrin. Den enkelte daginstitution eller skole vælger selv hvordan de vil arbejde med
Klar til læring i deres hverdag.

Konceptet Klar til læring er inspireret af Hedensted Kommune, der gennem flere år har udviklet tilgangen
og beskrivelserne af kompetencerne i klar til læring. En arbejdsgruppe i Syddjurs Kommune bestående af
skole- og dagtilbudsledere har været med til at kvalificere/tilpasse indholdet til forholdene i institutionerne
i Syddjurs Kommune. Konceptet skal ses som et værktøj til arbejdet med bl.a. effektmålene og lærings- og
trivselspolitikken.
På hjemmesiden http://www.syddjurs.dk/klartillaering kan du finde mere information om arbejdet med de 6
kompetencer for de forskellige alderstrin.
For yderligere oplysninger kontakt skole- og dagtilbudschef Per Viggo Larsen på 24 48 65 78 eller
dagtilbudschef Kenneth Enrico Petersen på 40382648.

