Kompetenceudvikling og en
styrket pædagogisk
læreplan
Dagtilbudsområdet er under
forandring – er I klar?
Den politiske aftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal
med i fællesskabet” har fokus på at styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbud og udmøntes igennem en ny
dagtilbudslov, som indeholder en styrket pædagogisk
læreplan. Pædagogiske læringsmiljøer, børneperspektiv,
leg, dannelse samt en meningsfuld evalueringskultur er
nogle af de tematikker, der bliver helt centrale i arbejdet
med og omkring børnene.

Det er helt centralt, at de professionelle i og omkring
dagtilbuddene er klædt på til det kommende arbejde.
Kommunerne har i den forbindelse haft mulighed
for at søge om puljemidler til kompetenceudvikling af
forskellige målgrupper tilknyttet dagtilbuddene:
Dagplejere, faglige fyrtårne, faglige ledere og
forvaltningsniveau.

Er I interesseret i at høre mere om, hvordan et samarbejde
mellem jer og en professionshøjskole kan se ud, er I
velkomne til at kontakte jeres lokale professionshøjskole:
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Sammen
skaber vi
stærke
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Kompetenceudvikling
– er I på vej?
Målgruppe

Kompetenceudviklingsinitiativ

DAGPLEJERE

Læringsforløb på cirka 3 dage à cirka 7,5 timer

FAGLIGE FYRTÅRNE

Læringsforløb på cirka 3 dage à cirka 7,5 timer
Diplommodul på 10 ECTS-point
Den pædagogiske læreplan og udviklingen
af læringsmiljøer i dagtilbud

FAGLIGE LEDERE

Et skræddersyet
organisatorisk
kompetenceløft
Hvordan?
Professionshøjskolerne udbyder og skræddersyer alt
fra brede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb
til diplommoduler, fyraftensmøder, sparringsforløb og
meget andet. Vi kan skræddersy jeres kommende kompetenceudviklingsløft på dagtilbudsområdet i kobling
med det nationale udbud af kompetenceforløb og som
selvstændige forløb ud fra mange parametre. Fx:

Læringsforløb på cirka 3 dage à cirka 7,5 timer
Diplommodul på 5 ECTS-point
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling
Diplommodul på 5 ECTS-point
Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer

FORVALTNINGSNIVEAU

Læringsdag på 1 dag à cirka 7,5 timer

Professionshøjskolerne udbyder kompetenceudvikling til de professionelle i og
omkring dagtilbuddene. Vores kompetenceudviklingsinitiativer er naturligvis i
tråd med ministeriets krav til rammen for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativer i forbindelse med aftalen ”Stærke Dagtilbud”.

Hvorfor?
Når vi skræddersyer kompetenceudviklingsinitiativer er
vi optaget af at tilrettelægge kompetenceudviklingen,
så det giver mening for jer. Hvad end det drejer sig om
indhold og/eller form.
Vi kobler jeres ønsker sammen med vores viden om
det aktuelle emne samt vores viden om virkningsfuld
praksis, forankring og implementering. Denne kobling
skaber et kompetenceudviklingsforløb bundet op på
den nyeste viden med en tæt kobling til jeres praksis
– det tror vi på skaber robuste læringsresultater, der
kan ses i praksis.

Hvad skal kompetenceløftet sætte i fokus?
– Et af de nye læreplanstemaer?
– Meningsfuld evaluering og dokumentation?
– Relationskompetencer?
	Hvordan skal kompetenceløftet tilrettelægges?
– Splitforløb?
– Fyraftensmøde?
– Løbende sparring i egen praksis?
	Hvilke opgaver skal deltagerne beskæftige sig med?
– Caseopgaver knyttet til egen praksis?
– Litteraturstudie?
– Formidling til kollegaer fra egen praksis?

Hvad nu?
Kontakt din lokale professionshøjskole for at
høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle
meningsfulde kompetenceudviklingsinitiativer
på dagtilbudsområdet. Se bagsiden.

