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og elsker en sjov udfordring. Daginstitutioner har derfor også en helt unik mulighed for at støtte og udvikle

børnenes lyst til at lære og ikke mindst deres evner til at lære. Det handler denne bog om. Bogen her
fokuserer nemlig på, hvordan man hjælper børnehave-børn med at lære, hvordan man lærer. I bogen tages
centrale emner som læringsudfordringen, tænkefærdigheder og dynamisk og fikseret mindset under kærlig
behandling - altid fulgt op at konkrete forslag til refleksion i personalegruppen samt aktiviteter at prøve af

med børnene. Du finder blandt meget andet inspiration til at arbejde med: I.K.V.-modellen
Læringsudfordringen Udforskende tale og gode spørgsmål Mindset og ros Feedbackens syn trin Styrk den
tidlige læring er spækket med gode forslag og konkrete aktiviteter lige til at bruge sammen med børn i

alderen 3-7 år, alt sammen præsenteret i det sædvanlige tankevækkende og humoristiske sprog, som James
Nottingham er kendt for. Se indholdsfortegnelse og forord til bogen Læs pressemeddelelse om internationalt

partnerskab om kompetenceudvikling
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