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Uddannelsens indhold

Deltageren kan med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets
hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og
udvikling. Som en del af det arbejde kan deltageren skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om
kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred.

Deltageren kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som
imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan deltageren selvstændigt håndtere pædagogiske
udfordringer og reflektere over sin egen pædagogiske praksis. Desuden kan deltageren indgå i en ligeværdig og
respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.

Som afsæt for arbejdet har deltageren kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan
forholde sig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at
arbejde alene og i eget hjem.

Deltageren kan samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og
udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan deltageren indgå i samarbejde med andre eksterne
samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Tilrettelæggelsen af forløbet

Uddannelsen er opbygget i moduler. Deltageren er på to ugers uddannelse, derefter arbejder deltageren hjemme hvor
der reflekteres over og afprøver det der er lært og talt om i undervisningen. I den sidste uge af uddannelsesforløbet
videndeler deltager med de andre dagplejere og undervises i nye emner.
Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser i fællesskabet med de øvrige deltagere og selvstændigt
arbejde med portfolio.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en læringsopsamling og prøve, som tager afsæt i den undervisning som har fundet
sted samt den dokumentation deltageren har udarbejdet undervejs i forløbet.
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142342918-0121

Tilmeldingsfrist:
Den 16. april 2021

Afholdes:
17.05-31.05 (uge 20 & 21) & 21.06-25.06 (uge 25)

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
I orienteres om forplejning i velkomstmailen.

Sted:
UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Velkomstbrev og skema:
Du vil cirka en måned før du starter på uddannelsen,
modtage en mail med velkomstbrev og undervisningsplan.

Vi glæder os til at møde dig.

Har du spørgsmål vedr. Grunduddannelsen, selve undervisningsforløbet eller andet, da kontakt faglig leder
Lene Krongaard Petersen eller Studieadministrativ medarbejder Hanne Gerhardt - se kontaktoplysninger på næste
side.

Praktiske oplysninger



UC SYD
CAMPUS Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Faglig leder
Lene Krongaard Petersen
+45 7266 3056
lkrp@ucsyd.dk

Studieadministrativ medarbejder
 Hanne Gerhardt
+45 7266 3144
hger@ucsyd.dk

ucsyd.dk


