Bilag 5 – Cases til dagpleje/vuggestue 4
Case 1

Case 2

I er ved at gøre klar til børnenes middagslur, og er egentlig lidt presset på tiden.
Pludselig begynder Sofie og Kasper at rende rundt i lokalet uden ble på, de vender
hovedet nedad og numsen opad imens
de griner, og peger på hinanden, de andre
griner også.

Et forældrepar har henvendt sig til en af jer,
da deres barn på 2 år, er meget fikseret på
sin tissemand, når han skal på toilettet og
i bad. Især moderen synes det er grænseoverskridende, og har forsøgt, at få ham til
at holde op med det. De har nu spurgt en
af jer til råds om, hvad de skal gøre?

Hvad gør I? Begrund gerne hvorfor?

Hvilket råd ville I give til forældrene? Og
hvorfor?

Case 3

Case 4

I sidder til en fælles samling og læser en
bog for de største børn omkring dyrene i
Afrika. Pludselig spørger Julie om der også
findes pige og drenge giraffer ligesom pige
og drenge mennesker? Da en af jer svarer
ja, spørger Julie igen om, hvorfor der er
forskel på piger og drenge.

I får til opgave at lave et fælles inspirationskatalog til aktiviteter, der giver børn
mulighed for at undersøge sin krop.
Hvilke aktiviteter skal fremgå af jeres
katalog? Begrund gerne hvorfor.

Hvilket svar ville I give Julie og de andre
børn?

Case 5

Case 6

Flere af jer, har indført børnemassage
inden spisning, hvor børnene får lov til at
massere hinanden på kroppen. En forælder
har spurgt jer om, hvorfor det egentlig er
så godt, at børn rører ved hinanden?

I har fået udleveret en bog med titlen
”Børn er bare nysgerrige”, som sætter
fokus på børns sunde seksuelle udvikling.
Under gennemgangen af materialet finder
I ud af, at I, i personalegruppen har meget
forskellige holdninger til, hvad der er naturligt for de 0-2-årige, og at I har forskellige
handlekompetencer i forhold til at understøtte børns sunde seksuelle udvikling.

Hvad vil I svare denne forældre?
Og hvorfor?

Hvordan vil I gribe det professionelt an?
Hvordan kan I bruge hinanden og jeres
leder i forhold til dette?
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