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Kære medarbejder
Som led i et samlet kompetenceløft på dagtilbudsområdet i Haderslev kommune i forbindelse med den styrkede
pædagogiske læreplan planlægges 3 dages forløb for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Formålet er
at alle medarbejdere i Haderslev kommune har fælles sprog og forståelse af vigtige elementer i den styrkede
pædagogiske læreplan, så inkluderende læringsmiljøer i dagtilbuddene styrkes.

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og UC SYD.

Tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet
De ca. 100 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i Haderslev Kommune fordeles på 5 hold.

Uddannelsesforløbet er på 3 dage. De 3 dage er tilrettelagt som et split forløb, hvor forløbet starter med 2 dages
undervisning, herefter er medarbejderen tilbage og arbejder praksis med den nye viden og efter ca. 3 uger afsluttes
undervisningsforløbet med 1 dags undervisning.

Uddannelsesforløbet faciliteres af UC SYD, Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelser. Forløbet afsluttes med en
læringsopsamling og prøve.

2 hold afvikles i oktober/november 2020 og de resterende 3 hold afvikles i januar/februar 2021

48384 - Den styrkede pædagogiske læreplan
Uddannelsens varighed: 3 dage
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.960,- kr.

Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse
Ved deltagelse i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan deltagere
få VEU-godtgørelse. Ansøgning om VEU-godtgørelse sker i forbindelse med tilmelding på www.efteruddannelse.dk

Den styrkede pædagogiske læreplan

Uddannelsesforløbet er målrettet
pædagogmedhjælpere / pædagogiske
assistenter i daginstitutioner.
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Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det
pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge
et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den
pædagogiske praksis
Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for
forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode
til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter
kvaliteten i de pædagogiske processer

Hold 1 Hold 2
Dato: Lokale: Dato: Lokale:
08/10 2020 H-C001                                                    26/10 2020 H-E206
09/10 2020 H-C001                                                    27/10 2020 H-E206
06/11 2020 H-C001                                                    16/11  2020  H-B23

Hold 3                                                                                                 Hold 4
Dato: Lokale: Dato: Lokale
07/01 2021 H-B28 12/01  2021 H-B28
08/01 2021 H-B28 13/01  2021 H-B28
05/02 2021 H-B28 09/02 2021 H-B28

Hold 5
Dato: Lokale:
01/02  2021 H-B28
02/02 2021 H-B28
23/02 2021 H-B28

Mål for uddannelsen samt datoer for
undervisningsforløbet



Tilmelding: Din leder tilmelder dig
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk

Hold 1:
Kviknummer: 56142348384-3020
Tilmeldingsfrist: d. 07.09.20

Hold 2:
Kviknummer: 56142348384-3120
Tilmeldingsfrist: d. 23.09.20

Hold 3:
Kviknummer: 56142348384-3221
Tilmeldingsfrist: d. 02.12.20

Hold 4:
Kviknummer: 56142348384-3321
Tilmeldingsfrist: d. 04.12.20

Hold 5:
Kviknummer: 56142348384-3421
Tilmeldingsfrist: d. 04.01.21

Daglig undervisningstid: kl. 8.00 – 15.24

Sted: Campus Haderslev
           Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

Forplejning: Der er fuld forplejning

Velkomstbrev: Du vil modtage velkomstbrev ca. 1 måned
før holdstart

UC SYD
CAMPUS Haderslev
Lembckesvej 7,
6100 Haderslev

Faglig leder
Lene Krongaard Petersen
+45 72663056
lkrp@ucsyd.dk

Studieadministrativ medarbejder
Katrine Svane Thomsen
+7266 5410
ksth@ucsyd.dk

ucsyd.dk


