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Uddannelsens indhold

Lovgivning herunder Den styrkede pædagogiske læreplan.
Tilrettelæggelse af trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag.
Børns udvikling – tilknytning og betydning af relationer.
Børns sansemotoriske og sproglige udvikling.
Sundhedsfremme - hygiejne, kost og bevægelse.
Kommunikation og anerkendende samspil med børn, forældre og kolleger.
Forældresamarbejde.
Samarbejde med dagplejepædagogen, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
Værdier og dagplejens særlige vilkår og udfordringer.
Aktionslæring og arbejdet med didaktik.

Uddannelsen er opbygget i moduler. Du er på to ugers uddannelse,derefter arbejder du hjemme, hvor du afprøver og
reflekterer over det du har lært. I den sidste uge videndeler du med de andre deltagereog undervises i nye emner.
Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser i fællesskabet med de øvrige kursister og selvstændigt
arbejde.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig prøve, som tager afsæt i den undervisning som har fundet sted samt
den dokumentation deltageren har udarbejdet undervejs i forløbet.

Arbejdet som dagplejer - 42918

Efterår 2020
Dato: 24.08 - 04.09 & 21.09 - 24.09



3

Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142342918-0220

Tilmeldingsfrist:
Den 10. august 2020

Afholdes:
24.08-04.09 (uge 35 & 36) & 21.09-25.09 (uge 39)

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 14 dage 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 Uddannelseskonsulent Lene Krongaard Petersen eller
Studieadministrativ medarbejder Hanne Gerhardt - se kontaktoplysninger på
næste side.

Praktiske oplysninger



UC SYD
CAMPUS Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

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

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

ucsyd.dk


