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It og digitalisering i Dagtilbud Hobro Nord

Vi mener, at en naturlig del af barnets dannelse er at tilegne sig viden og kompetencer om og i de digitale medier vi i
næsten alle livets facetter stifter bekendtskab med.
Vi skal som dagtilbud imødekomme den teknologiske udvikling, hvor digitalisering og brug og anvendelse deraf er et
vilkår i vores samfund på lige fod med andre færdigheder så som at læse, skrive og erhverve sig ny viden.
Vi ser det som en del af vores pædagogiske arbejde at sikre, at alle børn i vores dagtilbud tilbydes lige muligheder for
at få kendskab til diverse medier og brugen deraf før mødet med skolen, hvor digitale medier er en integreret del af
læringsmiljøet.
Vi vil have fokus på pædagogikken frem for teknologien, så det ikke handler om mængden af teknologi, men brugen
deraf. Vi vil sikre, at børnene lærer at omgås disse medier på en klog, kreativ og læringsfremmende måde og samtidig
lærer at kunne forholde sig kritisk til brugen deraf.
IPad’s og computer er i Hobro Nord ikke tænkt som en spillemaskine, men som et pædagogisk redskab til at styrke og
udvikle barnets forskellige kompetencer. På den baggrund skal spil, app’s mv. nøje udvælges med fokus på et bestemt
pædagogisk og læringsmæssigt sigte.
Mål:



Ruste børnene til at blive borgere i et digitaliseret samfund.
At fremme motivation for læring og skabe mulighed for inkluderende læringsmiljøer, så alle børn
understøttes i udviklingen af faglige, personlige og sociale kompetencer.

Vi skal arbejde på:
 At alle medarbejdere har færdigheder og fortrolighed i og med brugen af de forskellige medier såsom iPad’s
og computer, så vi er i stand til at hjælpe barnet.


At alle medarbejdere ved hvad der forventes af dem, når det pædagogiske redskab er digitalt. Det forventes,
at alle medarbejdere er åbne og nysgerrige, og inddrager teknologien i de forskellige pædagogiske aktiviteter.

IT er et pædagogisk supplement til de ”gamle” pædagogiske redskaber som for eksempel sandkassen, bolde, bøger,
klodser, saks, papir, lim, æggebakker mv. iPad’en er digital, hvor de ”gamle” redskaber er analog. I vores børns
dagligdag skal der være en overvægt af analoge pædagogiske redskaber. De digitale redskaber ses som et funktionelt
pædagogisk redskab der tilbyder nye lege og læringsformer og kan både supplere, og eller erstatte analoge.
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