Et nuværende øjeblik i dagplejen
Pia ringer og fortæller, at ”der er sket et mirakel, hun har brugt spb.t. i dag og det
virkede”
Pia har en pige (Mie)i dagplejen på knap 3 år, der holder på sin afføring. Mie kommer
ofte og fortæller, at hun har ondt i maven. Hun laver højst en lille kugle af gangen og
holder på resten. Mie skal snart i bhv., men vil ikke have at Pia snakker om børnehaven.
Hun siger ”Nej”, ser væk eller bliver ked.
I går var hele personalegruppen i dagplejen og børnehaverne til fælles temaaften med
Inger Poulsen. Inger fortalte bl.a. om, hvordan vi som omsorgsgiver med ord og
nærværende kontakt, kan hjælpe barnet der er fastlåst i en uhensigtsmæssig udvikling.
Pia fortæller i telefonen, at Mie igen i dag kommer og siger, at hun har ondt i maven.
Pia tager kontakten til Mie og siger:
”Det vil være godt for dig, hvis du giver slip og laver lort i bleen”
”Så vil du ikke have ondt i maven mere”.
”Din mor vil også blive glad”
”og din far vil også blive glad, for så vil du få det godt i maven igen”
Pia kan se på Mie, at hun lytter, især i hendes blik ser hun en ændring.
Pia gentager det et par gange i løbet af formiddagen.
Kort efter hun havde gentaget det 3. gang. Kan Pia lugte, at en af børnene havde lavet i
bleen og spørger; børnene, ” hvem har lavet i bleen”.
Mie svarer stolt ”Det har jeg”
Pia troede det var løgn. Hun havde først lidt svært ved at tro det var ordene, men er
ikke i tvivl længere.
Tidligere har Pia sagt, ”du må ikke holde på det…”
Denne gang sagde Pia ”Det vil være godt for dig, hvis du giver slip…”
Da Pia skiftede Mie, fortalte hun hende om børnehaven
– at det bliver godt for hende at komme ned og lege med de store børn, at hendes gode
legekammerat fra dagplejen også er dernede, at hun skal have madpakke med, osv.
Denne gang lyttede Mie og nikkede.

