TIPS till åldersblandade grupper
Mitt bästa tips skickar jag särskilt till alla de dagmammor eller andra som
arbetar ensamma med en liten, åldersblandad grupp. Det har jag gjort själv i
flera år och jag vet hur knepigt det är att få till det. Att bara vara en
vuxen gör att det är extra svårt att hålla en röd tråd samtidigt som något
barn kinkar, bajsar på sig eller vägrar vara med. Då är det lätt att ge upp.
När man kommit ut i skogen för att ha ett Mulle, Knytte eller Knopp-pass:
Tips nr 1: Ha alltid sittande samling. Strunta i att stå i ring och göra
lekar. Om alla inte är med på noterna fungerar det inte. De som vill leka
tappar styrfart av att någon sätter sig på tvären. Sitt (kanske på begränsad
yta, tex i en koja) sjung (Knyttarnas, Knopparnas och Mullevisan mm) och
ramsa.
Tips nr 2: Ät matsäcken nu. Det gör att barnen blir sittande ytterligare ett
tag. Man får chansen att berätta något årstidsbaserat, visa något från
naturen eller prata om något man sett under tiden man äter.
Tips nr 3: Låt Pinneman komma och hälsa på. Han kan berätta om Mulle, något
djur eller vad som helst. Han vill kanske smaka på barnens matsäck, prata om
deras nya stövlar eller vad som faller honom in. Håll på så länge som barnen
visar intresse. Var lyhörd för om de börjar tappa intresset, bli kalla eller
dyl. Runda då av (Oj, vad Pinneman blev trött han måste nog sova nu...)
Tips nr 4: Efter maten är det fri lek. Ta det som det kommer.
Den viktiga devisen är: Ha kul i skogen (både ledaren och barnen). Försök
att hålla ditt humör uppe. Sänk ribban om du har höga krav på dig själv och
vad du tänkt göra med barnen. Skit i vad "alla andra" säger att man skall
uppnå när man är ute. Lyssna på det som du tycker verkar kul och
genomförbart och gör DIN grej.
Och maila mig om du kör fast eller behöver debriefing :)
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