Tryghed, omsorg og læring for
skolebørn
- En fælles kompetenceudvikling for Grønlands professionelle:
lærere, døgninstitutionsmedarbejdere og skolehjemsansatte
Bedre liv og skolegang for Grønlands børn
Det kan være svært for børn og unge at komme fra trygheden hjemme eller i
bygden, og skulle gå i skole – måske bo på et skolehjem eller en døgninstitution,
og blive undervist på et sprog, som ikke er det, man er vokset op med. Og både
lærere, ansatte på døgninstitution og skolehjem oplever de samme udfordringer,
når de skal støtte udvikling og skolegang: mange børn og unge føler sig utrygge
og bliver urolige, mister lysten til at lære og savner hjemmet. De oplever tit
mange skiftende voksne, og de voksne savner ofte uddannelse. Det må vi gøre
noget ved!
Fairstart Fonden og Socialstyrelsen introducerer i september 2018 et fælles
samarbejde om udvikling for de tre faggrupper i Grønland: hvordan kan man i
fællesskab gøre børnene trygge og skabe trygge grupper med lyst til at lære?
Gennem uddannelse styrkes det tværfaglige samarbejde. Der skabes en fælles
viden om kvalitetsomsorg, der skal øge trivslen, indlæringen og dermed
fremtidsmulighederne for grønlandske børn og unge.
En tværfaglig uddannelse
Uddannelsen i Grønland bliver skabt som et samspil mellem os og grønlandske
eksperter, fagfolk, forældre, og børn og unge.
Fairstart Fonden kommer ikke med færdige løsninger: i mange lande
samarbejder de med lokale omsorgsgivere og lærere om at skabe deres egne
uddannelser på deres eget sprog, der fremmer deres egen kultur. De stiller en
masse forskning i børns udvikling og læring til rådighed, men det er brugerne,
der selv bestemmer, hvordan de bedst bruger deres viden i hverdagen – det er
brugerne, der er eksperterne, ikke Fairstart!
I samskabelse laver vi udviklingsprogrammerne online, så alle kan være med
uden at skulle rejse mange gange. Når samarbejdet slutter, har Grønland sin egen
uddannelse, som deltagerne selv har medudviklet.
Kontakt
For yderligere information kontakt info@fairstartfoundation.com.

