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Børnefællesskaber, Læringsmiljø, Leg &
Forældresamarbejde

Uddannelsesforløbet er målrettet
pædagogmedhjælpere / pædagogiske
assistenter i daginstitutioner. 

Kære medarbejder
Som led i et samlet kompetenceløft på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune, planlægges 4 uddannelsesforløb for
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbuddene. Formålet er at medarbejdere i Fredericia
Kommunes dagtilbud får viden, forståelse og handlekompetence i forhold til de grundlæggende elementer i den
styrkede pædagogiske læreplan.

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

Tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet
De ca. 80 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i Fredercia Kommune fordeles på 4 hold, hvor temaerne er
Børnefællesskaber, Læringsmiljø, Leg og Forældresamarbejde.

Hver medarbejder deltager på uddannelsesforløb af 5-6 dages varighed. Dagene er tilrettelagt som blended learning
og split forløb. Blended learning er en undervisningsform hvor der veksles mellem almindelig fremmøde undervisning 
og fjernundervisning (gælder ikke for forløb 1).
Alle forløb starter med 2 dages undervisning, herefter er medarbejderen på skift til undervisning og i praksis hvor der
arbejdes med den nye viden og afprøvning i praksis.

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

De 4 hold afvikles i perioden september og oktober 2021.

Forplejning på uddannelsesforløbet
Der er fuld dagsforplejning de dage hvor undervisningen foregår på Campus Kolding.

Uddannelsesforløbene er beskrevet på side 3-7.
Tilmeldingsoplysninger er beskrevet på side 8.

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

Tilskud til befordring
Hvis afstanden fra bopæl til uddannelsessted er mere end 24 km, gives der befordringstilskud. 
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Uddannelsesforløb 1
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Brede læringsmål og evaluering af
 læringsmiljøet 

48384 - Den styrkede pædagogiske læreplan
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.974,- kr.

Fremmøde undervisning d. 30/8, 31/8 og 14/9 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

48725 - Brede læringsmål og evaluering af
læringsmiljøet
Uddannelsens varighed: 14,8 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.266,- kr.

Fremmøde undervisning d. 21/9 og 28/9 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

Kviknr.: 561423Fre-0121
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021

Indhold: Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde
med den styrkede pædagogiske læreplan i den
pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et
samarbejde med andre.
Deltageren kan på baggrund af en bred
læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle
børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og
udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har
ligeledes viden om betydningen af arbejdet med
meningsfuld dokumentation og evaluering af
læringsmiljøerne.

Indhold: Efter endt uddannelse kan deltageren med 
afsæt
i dokumentation og evaluering tilrettelægge den
pædagogiske praksis med udgangspunkt i brede mål for
læringsmiljøet. Deltageren får kendskab til
evalueringsredskaber, der inddrager børneperspektivet
og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
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Uddannelsesforløb 2
- Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
- Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud 

48489 - Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Uddannelsens varighed: 14,8 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.393,- kr.

Fremmøde undervisning d. 6/9 og 7/9 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

48730 - Forældreinddragelse i pædagogiske
dagtilbud
Uddannelsens varighed: 29,6 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 2.556,- kr.

Fremmøde undervisning d. 20/9, 4/10 og 25/10 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

Fjernundervisning d. 27/9 og 11/10 2021
Daglig mødetid: kl. 12.00-15.42

Kviknr.: 561423Fre-0221
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021
 

Indhold: Efter endt uddannelse har deltageren kendskab
til børnemiljø og kan bidrage til at opbygge et godt fysisk,
psykisk og æstetisk børnemiljø med inddragelse af
børnenes perspektiv.

Indhold: Efter uddannelsen kan deltager, ud fra de tanker
og intentioner der ligger til grund for den styrkede
læreplan, arbejde systematisk med forældreinddragelse
som en grundlæggende dimension i den pædagogiske
praksis, og arbejde bevidst med forældreinddragelsens
betydning for det enkelte barn og børnegruppen. 
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Uddannelsesforløb 3
- Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Uddannelsesforløb 4
- Børns leg 

42665 - Samspil og relationer i pædagogisk
arbejde
Uddannelsens varighed: 37 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 2.819,- kr.

Fremmøde undervisning d. 22/9, 23/9, 6/10 og 27/10 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

Fjernundervisning d. 29/9 og 13/10 2021
Daglig mødetid: kl. 12.00-15.42

Kviknr.: 561423Fre-0321
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021

42660 - Børns leg
Uddannelsens varighed: 37 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 2.819,- kr.

Fremmøde undervisning d. 1/9, 2/9, 16/9 og 7/10 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

Fjernundervisning d. 9/9 og 30/9 2021
Daglig mødetid: kl. 12.00-15.42

Kviknr.: 561423Fre-0421
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021
 

Indhold: Efter endt uddannelsen kan deltagerne arbejde
fagligt med pædagogiske redskaber i form af mål- og
udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og
analysemetoder i deres daglige praksis, således at de 
kan
forbedre kvaliteten af deres daglige samspil og relation
med barnet og forældrene.

Indhold: Efter endt uddannelse kan deltagerne
igangsætte lege og opbygge legemiljøer, der udvikler
børns kompetencer, ud fra en viden om og forståelse for
legens kulturelle betydning og betydning for børns
udvikling.



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

Forløb 1:
Kviknr.: 561423Fre-0121
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021

Forløb 2:
Kviknr.: 561423Fre-0221
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021

Forløb 3:
Kviknr.: 561423Fre-0321
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021

Forløb 4:
Kviknr.: 561423Fre-0421
Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021

Sted:        Campus Kolding
                 Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Du vil modtage velkomstbrev ca. 1 måned før holdstart.

UC SYD
Campus Kolding
Dyrehavevej 116,
6000 Kolding

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

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

ucsyd.dk


