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Den styrkede pædagogiske læreplan - 
3 dage
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i 
dagtilbud
læringsmiljøet - 2 dage

Kære dagplejer

Din ledelse har i samarbejde med UC SYD tilrettelagt et uddannelsesforløb for dig og dine kolleger omkring Den 
styrkede pædagogisk læreplan og Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet.

Du vil sammen med dine kolleger blive opdateret omkring det nye i Den styrkede pædagogiske læreplan og alle de nye 
tanker omkring læringsmiljøer.

Uddannelsesforløbet er på i alt 5 dage. Det er tilrettelagt således, at der er 3 samlede dage omkring ”Den styrkede 
pædagogiske læreplan”. Herefter skal I hjem i en periode og arbejde med det nye I har lært, i jeres egen dagpleje.

Derefter kommer I ind til undervisning i ”Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet”. Her vil være opsamling på 
de erfaringer I har gjort jer derhjemme og der arbejdes videre med viden og forståelse omkring læringsmiljøer. 

Den styrkede pædagogiske læreplan
Dag 1. Introduktion til "den styrkede pædagogiske læreplan" - hvad er det nye? Og hvad betyder det for vores arbejde. 
Dag 2. Det pædagogiske grundlag som fundament for den styrkede pæd. læreplan. Læringsmiljøet som ramme for det 
pædagogisk/didaktiske arbejde.
Dag 3. Innovationsdidaktik - fremstilling af redskab, der skal styrke den enkelt dagplejer i at arbejde kvalificeret med 
den styrkede pæd. læreplan og formidle/samarbejde m. forældrene.
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Dag 4. Fremlæggelse af "produkterne" fra arbejdet hjemme i egen dagpleje. Diskussion, 
refleksion og deling af guldkorn. Dagplejeren som den vigtigste del af læringsmiljøet.
Dag 5. Læringsmiljøer og samskabelse med forældre/ lokalsamfund/ kollegaer. Det fortsatte 
arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.
 

Forløb 
3 dages undervisning i Den styrkede 
pædagogiske læreplan

Arbejde i egen dagpleje 2 dages undervisning i Brede 
læringsmål og evaluering af 
læringsmiljøet
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Dato og praktiske 
oplysninger 

Hold 6 
Den styrkede pædagogiske læreplan

4. oktober 2021
5. oktober 2021
6. oktober 2021

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet - holdet blev aflyst - se erstatningsdatoer og nyt tilmeldingsnummer 
9. december 2021
10. december 2021

Tilmelding: www.voksenuddannelse.dk
Din leder tilmelder dig med kviknr. og din egen mailadresse.

Ovenstående blev aflyst og flyttes til 19,20 september 2022 under det nye målnavn 49857 Evaluering og pædagogisk 
læringsmiljø i dagtilbud
Tilmelding på kviknummer: 56142349857-2022
Daglig undervisningstid: kl. 8.00 – 15.24

Sted: VUC, Lavgade 30, 6200 Aabenraa. 
Lokale: V-2.1.27

Underviser: Nanett Borre

Forplejning: Der er fuld forplejning på hele forløbet.

Velkomstbrev: Du vil modtage velkomstbrev ca. 14 dage før holdstart

Pris: 650 kr., der betales af din arbejdsgiver.
Pris for deltagere med højere uddannelsesniveau end erhvervsuddannelse: 

 Den styrkede pædagogiske læreplan - 1974 kr. 
 Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud - 1.266 kr.



For nærmer information kontakt

Uddannelseskonsulent
Hildur Edelberg
Tlf.: 72 66 31 21 
hmed@ucsyd.dk
 
Studieadministrativ medarbejder
Katrine Thomsen
Tlf.: 72 66 54 10
ksth@ucsyd.dk
 

 

ucsyd.dk


