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Kære forældre
Jeres dagplejer skal have ny viden og nye værktøjer, så pasningen af jeres børn
fortsat kan udvikle sig. I 2014 indledte din kommune i samarbejde med syv
andre kommuner et efteruddannelsesforløb for alle deres dagplejere.

Dagplejen er et godt tilbud, hvor det enkelte barn er trygt i en lille gruppe med
en voksen, som kender barnet godt. Med uddannelsesforløbet klæder vi
dagplejerne endnu bedre på med viden og redskaber, så de kan skabe et godt
pædagogisk omsorgs- og læringsmiljø før alle børn.

Hvad betyder det nu?
Efteruddannelsen består af tre moduler af fire ugers varighed.
Mellem modulerne inddrager og afprøver dagplejerne deres viden fra
uddannelsen i eget dagplejehjem og i fællesskab med kolleger.

Dagplejerne er nu nået til modul 3 på uddannelsen. Her skal din dagplejer
arbejde med kommunikation, samarbejde og med kreative og innovative
processer. Det handler om at finde nye måder at håndtere kendte
problemstillinger og i det hele taget styrke evnen til at nytænke og være

udviklingsorienteret.

På de næste sider, kan du læse mere om de enkelte moduler på uddannelsen.

Uddannelses- og
aktionlæringsforløb for erfarne
dagplejere



”Der var en dagpleje før
og en dagpleje efter.
Dagplejerne har et helt
andet syn på barnet og
sig selv.
De passer ikke bare børn,
men udvikler dem og er
opmærksomme på deres
egen rolle.”

Stine Holm Møller,
Pædagogisk leder i
dagplejen Fredericia
Kommune.
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Det nære samspil mellem barn og voksen er afgørende for det lille barns
udvikling. Positivt samspil og barnets sproglige udvikling var hovedtemaerne.

Dagplejerne blev undervist i:

Tilknytning, og hvad tilknytning betyder, for at barnet kan indgå i relationer
og fællesskaber.

Det positive samspil med børnene og mellem børnene indbyrdes

Sprog – og hvordan dagplejeren kan støtte alle børn i at udvikle deres sprog.

Højtlæsnings betydning og indføring i metoden ”dialogisk læsning,” hvor
dagplejeren inddrager barnet og får det til selv at bruge sproget.

Modul 1 – 2014 – 2016:
Samspil, tilknytning og sprog
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Kompetencebegrebet dækker bredt over børns udvikling som et hele.

Kompetencer omfatter børnenes personlige alsidige og sansemotoriske
udvikling, sociale, kropslige, følelsesmæssige kompetencer, nysgerrighed,
vedholdenhed, robusthed og meget mere.

Dagplejerne blev undervist i:
Hjernen og hvordan den udvikler sig gennem opvæksten

Børns sansemotoriske udvikling, og hvordan den hænger sammen med
hjernens udvikling, samt hvordan dagplejeren kan støtte børn i deres
sansemotoriske udfoldelse

Hvordan dagplejeren kan støtte børn i at udtrykke og arbejde med deres
følelser, være vedhældende og blive modige og robuste.

Hvordan dagplejeren kan skabe et godt børnemiljø, hvor børn trives og lærer.

Dokumentation og evaluering. Hvordan kan dagplejeren sætte omsorgs- og
læringsmål for det enkelte barn, hvad børnene lærer i hverdagens rutiner og
aktiviteter og evaluere og dermed hele tiden udvikle og forbedre samværet
med børnene.

Modul 2 2016 – 2018:
Børns kompetencer
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Dagplejerne bliver undervist i:

Kollegial supervision

Informationssøgning på internettet til jobbrug

Konflikthåndtering

Arbejdet med børn i udsatte positioner

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Innovation, idé og formidling

Kollegial supervision
Det handler om kollegial sparring, og hvordan vi kan bruge samtalen som
udviklingsværktøj. Dagplejerne kommer til at arbejde med aktiv lytning og
spørgeteknikker.

Konflikthåndtering
Konflikter opstår, fordi vi har forskellige behov, ønsker og forventninger. Kunsten
er at bruge konflikterne konstruktivt. Dagplejerne lærer at forebygge og
håndtere konflikter.

Modul 3 2018 – 2020:
Kollegial supervision
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Informationssøgning på internettet til jobbrug
Dagplejerne bliver opkvalificeret i brug af internettet, indsigt i de sociale medier
og i professionel brug af internettet.

Arbejdet med børn i udsatte positioner
Det er vigtigt både for den enkelte og samfundet, at alle børn føler sig som en
del af fællesskabet.

Dagplejerne lærer pædagogiske værktøjer, som sikrer et inkluderende og
ressourceorienteret miljø. De lærer at indgå i samarbejde med forældre og i
tværfagligt samarbejde om barnet.

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
I 2018 er der kommet en styrket læreplan, der er gældende for alle dagtilbud –
også dagplejen. Dagplejerne bliver klædt på, så de er opdateret i, hvordan de
kan arbejde med den nye styrkede læreplan.

Innovation, idé og formidling
Dagplejerne arbejder med kreative og innovative processer. Det handler om at
finde nye måder at håndtere kendte problemstillinger og styrke evnen til at
nytænke og være udviklingsorienteret.



Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om
dagplejeuddannelsen, så spørg din
dagplejer eller dagplejekonsulent.

Du er også velkommen til at kontakte:

Uddannelseskoordinator
Hildur Edelberg
+45 7266 3121
hmed@ucsyd.dk
UC SYD
Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Deltagende Kommuner
Fredericia Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Ærø Kommune
Kerteminde Kommune
Middelfart Kommune
Langeland Kommune
Svendborg Kommune

ucsyd.dk


