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Vi glæder os til at se dig og dine kolleger på AMU-
uddannelsen: Forældresamarbejde i pædagogisk
dagtilbud nr. 44296.

Formål
Formålet med uddannelsen er at du bliver god - eller
endnu bedre - til at kommunikere og være i dialog med
dine forældre omkring dagplejebørnenes personlige og
sociale kompetencer. Du vil blive trænet i at formidle,
hvordan du og dine kolleger arbejder med disse
kompetencer i hverdagsrutiner og aktiviteter, således at
du kan videregive viden og inspiration til din
forældregruppe.

Uddannelsens form
Uddannelsen er opdelt i to moduler. I efteråret 2018 bliver
du undervist i tre dage. Derefter er der en aktions-
læringsperiode, hvor du sammen med dine kolleger øver
dig i at formidle til forældre. Foråret 2019 vender du
tilbage på uddannelse i to dage, hvor der bliver samlet op
og reflekteret over jeres erfaringer, samt givet ny teori/
nye værktøjer til dit daglige arbejde.

Forældresamarbejde tre dages Aktionslæringsperiode To dages undervisning
Tre dages undervisning med teori og
øvelser. De tre dage afsluttes med de
øvelser du skal hjem og arbejde med i
aktionslæringsperioden.

Du øver derhjemme og sammen med
dine kolleger formidlingens og
dialogens svære kunst.

Todages undervisning med opsamling
og erfaringsudveksling på
aktionslæringsperioden. Samt ny teori
og inspiration til det fortsatte arbejde.

Kære dagplejer
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Deltagerne kan i sammen med det øvrige personale
deltage i forskellige former for forældresamarbejde ud
fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan
indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og
formidle konkrete hændelser og historier fra barnets
hverdag samt tage del i planlagte forældresamtaler. De
kan reflektere over egne normer og holdninger og tage
højde for disses indflydelse på forældresamarbejdet.

Målbeskrivelse tilrettet Kolding Kommunes dagpleje
De lovmæssige rammer for forældresamarbejdet
Dagplejerne er bevidste om egne
relationskompetencer og kan anvende disse
konstruktivt i forhold til forældre. Der arbejdes med de
5 relationskompetencer i relation til forældre
Dagplejerne kan formidle deres faglige og didaktiske
overvejelser omkring det enkelte barn og indgå i
dialog med kolleger og forældre med fokus på barnets
personlige alsidige kompetencer og sociale
kompetencer i hverdagsrutiner og aktiviteter.
Dagplejerne er bevidste om egne holdningers
betydning, kan arbejde reflekteret hermed og skabe
fælles læringsrum med forældre og kolleger.

Aktionslæring
Deltagerne arbejder i egen praksis mellem
kursusdagene med aktionslæring ud fra
SMTTEmodellen/ den didaktiske relationsmodel

Kompetencemål
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Dag 1 Dag 2 Dag 3 Hjemme Dag 4 Dag 5
Dato
Tema Forældre-

samarbejde
Læringsleder Prøvehandling-

er/aktioner og
SMTTE

Øvelse hjemme i
egen dagpleje

Opsamling/
analyse/
kreativitet

Egen rolle
fremad

Daglig
mødetid
9.00–15.10

Velkomst, intro og
hensigten med
uddannelsen

De lovgivnings-
mæssige rammer
omkring forældre-
samarbejdet.

Erfaringer med
forældre-
samarbejdet.

At opbygge og
tage ansvar for
relationer.
De fem relations-
kompetencer.
At bruge SMTTE-
modellen til
planlægning af
forældresamtaler
om barnets
læreprocesser.

Dagplejeren som
formidler.

Hvad er person-
lige og sociale
kompetencer?

Hvordan skaber
man udvikling/
læring hos et
andet menneske?

Forskel på
vejledning/
rådgivning og
hvornår bruge
hvad – og
kunsten at
inspirere andre.

Kommunikations-
modeller.
Kunsten at stille
spørgsmål der
skaber refleksion.

De tre opmærk-
somhedsper-
spektiver i
forbindelse
med børns
læring.
Kontekst, aktør
og individ-
perspektiv.

Forskellen på
ydre og indre
styret
motivation.

Forberedelse af
prøvehandling-
er/aktioner i
egen dagpleje

Hvordan kan vi
sætte prøve-
handlinger ind i
SMTTE-
modellen.

At skabe et godt
læringsmiljø.

Hjemme i egen
dagpleje øves og
arbejdes med
kommunikation
og samarbejde
omkring børne-
nes læringsmiljø.

Vi leger, eksperi-
menterer, er
modige, laver
prøvehandlinger,
vi fejler og vi
finder ud af det.

Opsamling på
prøvehandling-
er/aktioner ud
fra SMTTE.

Gode historier.

Udfordringer.

Analyse af de
opretholdende
faktorer/hen-
sigtsmæssige
og uhensigts-
mæssige vaner.

At tænke og
handle kreativt.

Opmærksom-
hed på at
formidle børne-
nes styrker/
kompetencer

Fortsat at
arbejde med
formidling,
kommunikation
og samarbejde.

Prøvehandling-
er/aktioner der
udvikler min
egen formidler-
rolle.

Afslutning.
Evaluering og
bevis.

Under-
viser

Lise Flensburg Lise Flensburg Anja
Anderskouv

Lise Flensburg Lise Flensburg

Lokale s.14 s.14 s.14 s.14 s.14
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Velkomstbrev: Du vil modtage et velkomstbrev ca. 1
måned før kursusstart.

Tilmelding: Din leder tilmelder dig på
www.efteruddannelse.dk med kviknumre s.7

Forplejning: Der er forplejning med morgenmad, frokost
og eftermiddagskaffe

Daglig undervisningstid: 8-15.24

Hvor:
Lokale: S14
UC SYD
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Vil du vide mere?
Kontakt:
Hildur Edelberg

7266 3121
hmed@ucsyd.dk

AMU coordinator
Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelserne
Pædagogisk Institut
UC SYD, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Eller:

Katrine Svane Thomsen
7266 5410
ksth@ucsyd.dk

Studieadministrativ medarbejder
Studieadministrationen
UC SYD, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Praktiske oplysninger
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Tilmeldingsfristen er 20. juni 2018

Hold Kviknr. Dato
Hold 1 56142344296-2118 20., 21., 22. august 2018 + 18., 19. marts 2019
Hold 2 56142344296-2218 27., 28., 29. august 2018 + 25., 26. marts 2019
Hold 3 56142344296-2318 3., 4., 5. september 2018 + 1., 2. april 2019
Hold 4 56142344296-2418 10., 11., 12. september 2018+ 8., 9. april 2019
Hold 5 56142344296-2518 17., 18., 19. september 2018 + 23., 24. april 2019 - bemærk tirsdag og onsdag
Hold 6 56142344296-2618 24., 25., 26. september 2018 + 29., 30. april 2019
Hold 7 56142344296-2718 1., 2., 3. oktober 2018 + 6., 7. maj 2019
Hold 8 56142344296-2818 8., 9., 10. oktober 2018 + 13., 14. maj 2019
Hold 9 56142344296-2918 22., 23., 24. oktober 2018 + 20., 21. maj 2019
Hold 10 56142344296-3018 29., 30., 31. oktober 2018 + 27., 28. maj 2019
Hold 11 56142344296-3118 5., 6., 7. november 2018 + 3., 4. juni 2019
Hold 12 56142344296-3218 12., 13., 14. november 2018 + 11., 12. juni 2019 - bemærk tirsdag og onsdag
Hold 13 56142344296-3318 19., 20., 21. november 2018 + 17., 18. juni 2019
Hold 14 56142344296-3418 26., 27., 28. november 2018 + 24., 25. juni 2019

Tilmeldingsfrist
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