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Uddannelsens formål
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægger trygge og udviklende rammer for barnets
hverdag i daginstitutionen ud fra en forståelse for børns behov og udvikling, herunder forældresamarbejde, en
inkluderende, sundhedsfremmende og anerkendende praksis samt indsats i forhold til børn med særlige behov.

Uddannelsens indhold
Lovgivning herunder Den styrkede pædagogiske læreplan samt de kommunalt vedtagne retningslinjer for
dagtilbuddet.
Tilrettelæggelse af trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag ud fra en forståelse for børns behov og
udvikling.
Tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som forener leg og læring, ud fra forståelse af børnekulturen og det enkelte
barns ressourcer.
I samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som støtter børn
med særlige behov, ud fra en forståelse for det enkelte barns særlige udviklingsmuligheder
Bidrage til en sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnens
betydning for barnets trivsel.
Reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med børnene.
Reflektere over egen pædagogiske praksis og selvstændigt indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og
samarbejde med kolleger og børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.
Samarbejde med kolleger og øvrige samarbejdspartnere om at skabe et inkluderende fællesskab i børnegruppen.

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 deltagere og 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.

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner -
48040

Efterår 2020
Dato: 19.10 - 30.10 & 23.11 - 27.11
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Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummeret i søgefeltet på efteruddannelse.dk

Kviknummer:
56142348040-2020

Tilmeldingsfrist:
Den 18. september 2020

Afholdes i perioderne:
19.10 - 30.10 (uge 43 & 44) & 23.11 - 27.11 (uge 48)

Daglig undervisningstid:
kl. 8.00 – 15.24

Forplejning:
I orienteres om forplejning i velkomstmailen.

Sted:
UC SYD, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

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 Uddannelseskonsulent Lene Krongaard Petersen - se
kontaktoplysninger på næste side.

Praktiske oplysninger
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