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Skovlindens ressourcepladser og gruppe 4 tilbud
I Skovlinden har vi ca. 14 ressourcepladser til børn, som har brug for en særlig indsats i deres
dagtilbud. Det kan være børn på en §32 eller børn i forskellige udfordringer ofte af socio-emotionel
karakter.
Børnefællesskaber og betydningsfulde voksne
Langt de fleste børn på en ressourceplads i Skovlinden er en del af de aldersopdelte grupper, som
huset er inddelt i. Det er tre børnehavegrupper med op til ca. 20 børn pr gruppe og det er to
vuggestuegrupper med 16 børn i hver. Vi arbejder med fokus på læring i børnefællesskaber og
tryghed i relationer til de voksne. Alle børn har en primærvoksen, nogle sekundære voksne i
gruppen og kendte voksne i resten af huset. Vi har en tydelig og forudsigelig ramme om dagen, som
er med til at give alle børn en ydre styring og dermed hjælp til at opbygge en indre fornemmelse af
rytme og struktur. Vi tilbyder børnene et anerkendende og guidende miljø med fokus på det enkelte
barns og børnegruppens læring, trivsel, udvikling og dannelse. Ugens rytme er som den enkelte dag
bygget op med en grad af forudsigelighed. Der foregår i gruppen leg og læring i mindre
børnefællesskaber og i børnehaven er der tur dag en dag om ugen. I nogle perioder er der
pædagogiske værksteder på tværs af grupperne. Disse er tilrettelagt ud fra den aktuelle
børnegruppes behov. Det kan f.eks. være værksted med lege der har udgangspunkt i neuroaffektiv
udviklingspsykologi. Det kan være sprogværksteder, motorikværksteder, lær-at-lege-rolleleg
værksteder og meget mere. Om fredagen er der fælles samling for hele huset, hvor der fortælles
eventyr eller synges fællessange m.m.
Skovlinden har en højere normering end et sædvanligt dagtilbud, hvilket giver mulighed for at være
tæt om det enkelte barn. Der lægges f.eks. små hængekøjepauser ind, hvor et barn er alene med en
voksen. Eller der er stunder i løbet ad dagen, hvor et barn får massage.
Særligt tilrettelagt miljø
I takt med at de amtslige specialdaginstitutioner blev nedlagt, er der kommet flere børn i
Skovlinden, som har medfødte funktionsnedsættelser eller andre diagnoser med omfattende
betydning for barnets trivsel, læring og udvikling. Dette er primært børn, som er omfattet af
Servicelovens §32. I starten var disse børn også en del af de almindelige børnegrupper. Men vi fik
øje på, at hvis vi skal møde disse børn på de behov, de har, på en måde så vi giver hvert barn de

rette forudsætninger for at trives og udvikle sig, skulle vi gøre noget andet. Derfor etablerede vi i
foråret 2017 en gruppe 4 i huset.
Gruppe 4 er en lille aldersintegreret gruppe, som pt består af otte børn og fem voksne. Børnene i
gruppe 4 har som alle andre børn brug for at være en del af et fællesskab med andre børn og voksne
og brug for at have tæt relation til få voksne. For at understøtte det enkelte barns forudsætninger for
trivsel og læring foregår arbejdet med børnene i gruppe 4 i en mindre enhed med mulighed for at
benytte specialpædagogiske redskaber og metoder. Her er god mulighed for at arbejde individuelt
med det enkelte barn alt efter barnets behov og udfordringer. Det er de samme få pædagoger,
børnene mødes af. Der er tydelig dagsrytme for hvert barn, således at dagen er tilrettelagt ud fra de
mål i en handleplan, der sammen med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere er opstillet for
barnet. Dagen er struktureret for at skabe forudsigelighed og genkendelighed for barnet. Det er små
overskuelige fællesskaber, barnet er en del af med mulighed for at komme ud i de store
fællesskaber, når barnet magter det. I gruppe 4 er der de hjælpemidler, som der kan være behov for
til disse børn. Der er pædagoger med viden og erfaring fra det specialpædagogiske felt.
Flerfaglighed
For alle børn på ressourcepladser i Skovlinden gælder det, at det pædagogiske arbejde med barnet
tilrettelægges og evalueres i tæt samarbejde med barnets forældre og relevante tværfaglige
samarbejdspartnere som psykolog, fys-og ergoterapeut, Familieafdeling, sygehus m.m.
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