
 

Medielæringsstrategi 

 

Menighedsbørnehaven har siden Medielæringsstrategien blev vedtaget i Familie- og 
skoleudvalgene i 2012  indkøbt ipads. 

Hensigten med medielæringsstategien er at sikre, at børn og unge i dagtilbud og 
folkeskole møder et digitalt læringsmiljø, som kan være med til at understøtte deres 
udvikling af de kompetencer, som samfundet efterspørger i dag, samt at skabe 
sammenhæng mellem børns fritidsliv, dagtilbud og folkeskole. Dette bl.a. fordi at læring 
kan finde sted, hvor som helst og når som helst.  

Da de mobile enheder er nemme at bruge, flyttes ressourcer fra teknik til pædagogik og 
børnene kan blive medskabere af den digitale læring, hvilket kan øge deres motivation i 
læringskonteksten.    

De mobile enheder giver også medarbejderne en enestående mulighed for at udarbejde 
en kvalificeret dokumentation sammen med børnene. 

 

Med udgangspunkt i kommunens medielæringsstrategi1 vil vi arbejde med følgende: 

 vi vil arbejde målrettet med mobile enheder  

 vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barn 

 vi vil inkludere nye kommunikations- og præsentationsformer i det daglige arbejde 

 vi vil sikre, at børn tilegner sig kompetencer, således at de kan begå sig i en 
omskiftelig og globaliseret verden 

 vi vil arbejde med læring i procesorienterede forløb 

Børn 

Da det er afgørende for os, at ipads bruges til udvikling og læring og ikke kun til 
underholdning, har vi valgt at have 2 fokusområder: sprog og storbørnsgruppen. 

Sprog i forhold til alle børn og læsekompetencer, almindelig sproudvikling bl.a. i 
forbindelse med vores temaforløb om sprog, samt i forhold til vores børn med ekstra 
behov for sprogstimulering. 

Storbørnsgruppen i forhold til, at børnene kan blive kompetente til deres videre 
skoleforløb. 

I vores arbejde med de mobile enheder er vi bevidste om vigtigheden i at vælge, hvornår 
vi går foran, ved siden af og bagved børnene. 

Medarbejdere 

Medarbejderne følger de interne kurser i anvendelse og udvikling af arbejdet med ipads, 
som er tilrettelagt i forhold til Medielæringsstrategien.  

Der vil løbende være evaluering på personalemøder. 

                                                 
1 Hele kommunens medielæringsstrategi kan læses i vores samlemapper under "info fra kommunen"  



Forældrene 

I Menighedsbørnehaven er en af vores vigtigste værdier, et tæt samarbejde med 
forældrene i børnehaven. Vi ser store muligheder i at kunne kommunikere elektronisk med 
forældrene og arbejder hele tiden bevidst med kvaliteten af denne kommunikationsform. 
Samtidig vægter vi, at den elektroniske kommunikation aldrig må stå alene, men skal 
være i balance med den personlige kontakt.  

Da dette område er forholdsvis nyt for os og der sker en meget stor udvikling inden for 
dette felt, vil vi løbende revidere/udvikle denne medielæringsstrategi. 

 

 

Udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelse, medarbejdere og leder. 
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