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Børnehusene Kokkedal har siden foråret 2012 haft et tæt samarbejde med freelance konsulent Camil Hesse 
i forbindelse med implementering af en børnedigital pædagogik i hele område institutionen. 
 
Børnehusene Kokkedal har 7 institutioner og 700 børn i alderen ½ - 9 år. 
 
I Fredensborg Kommune er der stort fokus på at skærpe og opprioritere arbejdet med digitale medier og nye 
teknologier i dagtilbud. 
 
Vi købte foråret 2012 Camil Hesse til at igangsætte og efterfølgende vedligeholde pædagogiske projekter og 
forløb i vores område institution.  
 
Opgaven har været delt i flere etaper. 
 

1. At klæde daglige ledere og pædagoger på til udfordringen omkring inddragelse af digital medier i det 
pædagogiske arbejde.  

2. Afvikle en række inspirationsworkshops, hvor pædagogerne på tværs af husene selv har været med 
til at give bud på, hvordan de vil og kan arbejde digitalt med børnene.  

3. Kickstarte konkrete digitale projekter ude i praksis med børn og pædagoger.(learning by doing) 
 
Forløbene har medført en ændret praksis og pædagogisk tilgang. Berøringsangsten fra medarbejderne i 
forhold til anvendelse af iPads og andre gadgets er væk, og vi har fået øjnene op for, at digitalisering er en 
bred palet. Børn og pædagoger arbejder nu med Stop motion film, anvendelse af digitale mikroskoper, 
digitale billeder og meget andet. 
 
Camil Hesse understøtter en legende tilgang og kommer med gode bud på, hvordan pædagogerne bedst 
udfordrer børnene til selv at være skabende. 
 
Digitale medier er en del af vores liv og et vilkår i børnekulturen i dagens samfund – og den skal 
institutionskulturen afspejle. 
 
Samarbejdet med Camil Hesse har bevirket, at vi nu som områdeinstitution er klædt på at anvende de 
digitale medier didaktisk i det pædagogiske arbejde. 
 
Vi har fået øjnene op for at digitale læremidler er mere og andet end iPads. 
 
Vi har fået en række nye muligheder, som understøtter det pædagogiske arbejde med de 6 
læreplanstemaer. 
 
Jeg kan kun anbefale institutioner, der ønsker at blive mere digitale at indlede et samarbejde med Camil 
Hesse. Han formår at tilpasse forløbene til de enkelte medarbejderes niveau og gøre det håndgribeligt i en 
travl hverdag. 
 
Med venlig hilsen  
 
Kristina Avenstrup 
Områdeleder 
 
 
 
 
 
 


