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Konferenceprogram - dag 1

Den lærende leder
der leder leg og læring
Kl. 9.15 – 10.00: Morgenkaffe med brød
Kl.10.00 – 10.10: Velkomst og introduktion til
konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 10.10 – 12.00: Dina Dot Dalsgaard Andersen,
Lektor ved Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA,
UC, DPU, for. til ’Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø’:

Ledelse af samspil og læring i
dagtilbuddet
Pædagogen har både en lederrolle og et lederansvar og skal sikre børnenes trivsel og mulighed for læring. I mit oplæg vil jeg tydeliggøre dette og sætte fokus på, hvordan institutionslederen kan understøtte og styrke et fokus på relevante indsatsområder og skabe et fagligt
udviklingsmiljø, hvor pædagogerne selv kan udvikle deres ledelseskompetencer.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 14.00: Mathilde Nyvang Hostrup, områdedirektør for
UCN’s pædagogiske efter- og videreuddannelse samt lektor i
pædagogik

Ledelse af de nye, styrkede læreplaner
fra og med 2018

– med vægt på leg, dannelse, læringsmiljøer og børnemiljøer
Overskrifterne for de nye, styrkede læreplaner - oversigt over ændringerne ift. de ’gamle’, nuværende
læreplaner - ’hvad skal man som leder være forberedt på af nye udfordringer’ – og ikke mindst:
Hvilke vigtige lederroller der udspringer af de nye læreplaner. Eksempler på gode initiativer man
kan og bør tage som leder for at få implementeret eller forstærket de nye ting, ikke mindst dannelse,
leg, børnemiljøer og læringsmiljøer.

Kl. 14.20 – 15.20: Line Skov Hansen, Ph.d. studerende og studieadjunkt ved Aalborg
Universitet, tilknyttet forsknings-og udviklingsprojektet Program for læringsledelse, forsker i brug af data og forskningsviden i pædagogisk praksis

Læringsledelse og ledelse af arbejdet med de pædagogiske læreplaner
Oplæg med indføring i begreber fra ’Master for en styrket pædagogisk læreplan’ og med perspektiver fra forskning
på dagtilbudsområdet, herunder udviklingsprojektet ’Program for læringsledelse – dagtilbud’. Oplægget vil blandt
andet belyse ledelse af pædagogiske læreplaner, brug af data og anden forskningsviden i arbejdet med forbedring af
den pædagogiske praksis til gavn for børns trivsel, læring og udvikling. Læringsledelse og ledelse af læreplaner indebærer desuden også
ledelse af: Personale, forældresamarbejde, evaluering. Denne del af lederrollen gennemgås som en del af oplægget.

Kl. 15.20 – 16.20: V/Charlotte Ringsmose, Professor, Forskningsprogramleder for dagtilbudsforskningen ved DPU/AU

Eksempler på gode læringsmiljøer, skabt af de professionelle
medarbejdere
– og med lederen som hovedansvarlig for, at de har gode rammer til dette
Et oplæg med eksempler fra praksis på gode læringsmiljøer, herunder film og fotos til illustration. Tilsat viden om
hvad vi i dag ved om små børns læring og om deres behov for støttende voksne og gode lege-og læringsmiljøer. Og for
ledere med indsigt og visioner som kan skabe de rette betingelser.

Kl. 16.20 – 16.30: Opsamling på dagen v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 19.00 – 23.00: Konferencemiddag
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Konferenceprogram - dag 2

Den lærende leder
der leder leg og læring
Kl. 8.00 – 9.00: Morgenmad
Kl. 9.00 – 11.00: Karen Marie Fiirgaard, autoriseret psykolog med speciale i
arbejds-og organisationspsykologi, projektleder med 25 års erfaring i at udvikle ledere
og organisationer

Den robuste leder, den robuste
medarbejder og den robuste
organisation
… er tilsammen forudsætninger for at få børnemiljøer, læringsmiljøer og
læreplan til at lykkes
Den pædagogiske kerneopgave er krumtappen i opbygningen og vedligeholdelsen af robuste
organisationer. De nye pædagogiske læreplaner kan blive et drivmiddel til at opbygge og udvikle
robuste organisationer, fremfor at blive noget, som forstyrrer den proces. Arbejdsfællesskab, børnefællesskab og læringsmiljø skal hænge sammen, og vi skal lære af det, som lykkes.

Kl. 11.15 – 12.00 og kl. 13.00 – 13.45: Camilla Raymond cand.
psych., specialiseret i det organisationspsykologiske.
Autoriseret af Psykolognævnet, partner i ’Organisation’.

Luppen på personalegruppen
Et oplæg der udfolder 4 enkle ledelsesværktøjer som du kan udvikle din
personalegruppe med:

Gruppeluppen

Gruppehåndslaget

Involveringscirklen

Bekræftende samtaler

- Få indblik i hvordan du kan reagere hurtigt, når noget er ved at køre skævt – klargøre dine
egne standpunkter, inden du præsenterer dem for andre – samle mod til at løse op for vanskelige
situationer – indstille dig på det uventede og tilpasse det videre forløb.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 13.45: Camilla Raymond fortsat
Kl. 14.10 – 15.20: Anne- Marie Dahl, fremtidsforsker med bl.a. speciale i børn, forældre,
daginstitutioner!

Dét her skal institutionslederen være parat til i fremtiden!
For eksempel at fremtidens forældre vil være – endnu mere – fortravlede, engagerede, usikre, og de vil finde
det naturligt at kontakte personalet døgnet rundt. Eller lufte deres evt. utilfredshed på Facebook. Eller tage en
advokat med til en forældresamtale. Hvad bliver da lederens vigtigste roller? Hvordan ruster han/hun sit personale
til udfordringerne – herunder også til at møde de nye læreplaner fra 2018?
- Et tænksomt og muntert indspark illustreret med eksempler og fotos.

Kl. 15.20 – 15.30: Afrunding af konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C.
E-mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk. · Tlf: 86 18 78 88.
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Særskilt bilag om den nye dagtilbudslov
Denne konference handler ikke som sådan om den nye dagtilbudslov, der er undervejs i disse
uger og måneder (februar 2018). Men man kan sige, at en del af loven ligger bagved eller
udenom en stor del af de emner, konferencen behandler.
Derfor dette særskilte bilag, hvor vi har ’klippet’ de påtænkte paragraffer ud, der netop
specielt handler om konferencens emner og om ledelse. Klippet er sket lige efter høringen
medio januar 2018 og beskriver derfor de ændringer af den nuværende lov, der påtænkes.
Altså kan det kaldes ’en aktuel status’ d.d.
Det er tænkt som almen baggrundsinformation for dig som deltager. Og måske vil nogle af
oplægsholderne referere til nedenstående.

------------------------------------------------------------------------------------------------------UDKAST
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
§3
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der mindst hvert andet år sker en politisk
drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, hvordan
kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede
indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve de krav,
der følger af lovens afsnit II.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der i medfør af drøftelsen efter stk. 5 skal
iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte
og kvalificere det enkelte dagtilbuds eller dagtilbuddenes arbejde med etablering af
pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

§7
»Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages
udgangspunkt i et børneperspektiv.
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Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte
det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en
god og tryg opvækst.
Stk. 3 . Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som
fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Stk. 4 . Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og
oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns
selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og
integration i det danske samfund.
Stk. 5 . Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra
hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal i samarbejde med forældre og skole sikre børn en
god sammenhængende overgang til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte
deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.«
§8
»Der skal i alle dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og 3, udarbejdes en skriftlig
pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år samt børnegruppen i
alderen 3 år og frem til skolestart. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med
udgangspunkt i et pædagogisk grundlag, jf. stk. 2 og 3, seks
læreplanstemaer, jf. stk. 3 og 8, samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring, jf. stk. 8.
Stk. 2 . Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud
gennem hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte
vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt
daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det
pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes
perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og
børnenes forskellige forudsætninger.
Stk. 3 . Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod,
selvværd, bevægelse m.v. inden for og på tværs af følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling. 2) Social udvikling. 3) Kommunikation og sprog.
4) Krop, sanser og bevægelse. 5) Natur, udeliv og science. 6) Kultur, æstetik og
fællesskab.
Stk. 7. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.
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Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske
opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i
overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede
læringsforstå else, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 8 . Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om pædagogiske mål for,
hvad det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal understøtte i forhold til børns
læring, samt om indholdet i de enkelte læreplanstemaer, jf. stk. 3.«
§9
»Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og
for at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden
for rammerne heraf. Lederen af dagtilbuddet
er ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan.
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i
dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er
ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet
år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage
udgangspunkt i de pædagogiske mål, jf. § 8, stk. 8, herunder en vurdering af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal
offentliggøres.
Stk. 3 . Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk
dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i
evalueringen efter stk. 2, 2. pkt.«
§ 15
Stk. 1, - indsættes efter 1. pkt.:
»Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter §
19, stk. 2-4, skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den
pædagogiske læreplan, jf. §§ 8 og 9, samt i daginstitutionens arbejde med at skabe
gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole, jf. §
7, stk. 5.«
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Dialog-guide vedr. pædagogens ledelsesstrategier
Spørgsmålene kan bruges i alle situationer, hvor pædagoger reflekterer over – eller hvor
personalegrupper sætter sig sammen for at gå i dialog om – deres gruppe- og læringsledelse.
Fokusområde: Gruppeledelse
-

Hvordan arbejder du – i situationen - på at skabe gode, positive relationer til børnene?
Hvad kendetegner dit samspil og din kommunikation med børnene?

-

Hvordan arbejder du - i situationen - med at udvikle positivt samspil i børnegruppen?

-

Hvordan arbejder du – i situationen – med at styrke udsatte børns position og
deltagelsesmuligheder?

-

Hvordan håndterer du – i situationen – konflikter mellem børnene?

-

Hvordan arbejder du – i situationen - med at opstille og håndhæve tydelige regler for
adfærd og samspil?

-

Hvordan er din ledelsesstil i situationen?

Fokusområde: Læringsledelse
-

Hvordan arbejder du – i situationen - med at tydeliggøre rammer, mål og forventninger for
læreprocessen?

-

Hvordan inddrager du børnene i dialogen om læringsmål og -kriterier?

-

Hvordan balancerer du den strategiske, målrettet ledelse med en mere situationsbestemt
ledelse, som har fokus på at tage hånd om de situationer, som løbende opstår?

-

Hvordan balancerer du forholdet mellem kontrol / struktur og nærvær / interesse?

-

Hvordan arbejder du med at understøtte børns initiativer og potentialer?

-

Hvordan lykkes du med at handle hurtigt og hensigtsmæssigt ”nu og her”?

-

Hvordan giver du feedback til børnene? Hvilke niveauer er den rettet mod (opgave-,
proces-, selvregulering- eller personniveau?), og hvilken effekt har den?
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-

Hvordan involverer du børnene i vurderingen af egne læreprocesser / egen læring?

-

Hvilke overvejelser ligger til grund for din organisering (gruppeinddelinger / placeringer) af
børn og børnegrupper?

Spørgsmålene i dialog-guiden kan stilladsere en systematisk og læringsorienteret dialog om
pædagogens styrker som gruppe- og læringsleder og kan give anledning til en identifikation af
mulige udviklingsområder.
Dialogen med kolleger kan være den øjenåbner, som bevidstgør pædagogen om egne styrker og
svagheder som gruppe- og læringsleder, men man kan ikke ”tale og tænke sig til” gode
ledelseskompetencer. Udvikling af ledelseskompetencer kræver målrettet øvelse og træning. Det
handler om at bryde vaner og om systematisk at øve sig på det, man skal blive bedre til. Det
handler om at gøre mere af det hensigtsmæssige og mindre af det uhensigtsmæssige (Nordahl
2011). Nogle gange kan det også handle om at udvikle helt nye kompetencer eller færdigheder.
Hvis pædagogen f.eks. aldrig er lykkedes med strategisk, målrettet ledelse af børnegrupper, er
dette en kompetence, som hun skal udvikle. I sådanne tilfælde kan pædagogen have brug for
ekstra sparring og støtte til at udvikle sig, og hun kan have behov for muligheder til at opøve
denne ledelseskompetence, f.eks. sammen med en lille gruppe børn
(Fra: Andersen, D.D.D. (2015): Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø, Akademisk
Forlag, s. 130-132)
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Sammenligning mellem de pædagogiske læreplaner (2004 – 2018) og
den nye pædagogiske læreplan (2018 - )
Af Kjeld Rasmussen, leder af Dansk Pædagogisk Forum og Mathilde Nyvang Hostrup, lektor i
pædagogik og områdedirektør hos Professionshøjskolen UCN

Dette dokument indeholder en sammenligning mellem de pædagogiske læreplaner, der var
gældende fra 2004 og frem til 2018, og den nye pædagogiske læreplan, der træder i kraft sammen
med ændringerne i Dagtilbudsloven i løbet af 2018. Dokumentet er udarbejdet i februar 2018.
Dokumentet er udarbejdet i forbindelse med konferencen ”Den lærende leder der leder leg og
læring” i marts 2018. Dokumentet og dets indhold bygger forfatternes egen fortolkning og
forståelse af den ’gamle’ og den ’nye’ læreplan – og kan anvendes frit til både oplysning og
diskussion i den pædagogiske praksis.
Dokumentet bygger på Dagtilbudsloven, ”Master for en styrket pædagogisk læreplan” samt
dokumentet ”En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser,
brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø”.

Rasmussen, K. og Hostrup, M. N. (2018): Sammenligning mellem de pædagogiske læreplaner (2004 – 2018) og den nye
pædagogiske læreplan (2018 - )
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De nuværende pædagogiske
læreplaner

Den nye pædagogiske læreplan - fra
2018

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsloven

Børn i dagtilbud skal have et fysisk,
psykisk og æstetisk læringsmiljø, som
fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling
og læring.
Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en
skriftlig pædagogisk læreplan for børn i
aldersgruppen 0-2 år og børn i
aldersgruppen fra 3 år til barnets
skolestart.

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling
og dannelse gennem trygge og pædagogiske
læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor
der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Aldersopdelingen 0-2 og 3-skolestart bliver formentlig
ikke opretholdt som ’anbefaling’, men den enkelte
institution kan selv vælge det til.

Børnesynet
Fra bekendtgørelsen i 2003:
§ 1. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til,
at børns læring understøttes, jf. Lovens §
8.Det pædagogiske personale skal støtte,
lede og udfordre børns læring, som
børnene er medskabere af. Læringen sker
både gennem spontane oplevelser og leg,
samt ved at den voksne skaber eller
understøtter situationer, der giver
børnene mulighed for fornyelse,
fordybelse, forandring og erfaring. Målene
i dagtilbuddet kan være, at børnene:

Børnesynet

• Anerkendes og respekteres som de
personer, de er, og at de oplever at høre
til.
• Oplever tryghed og tillid i deres
relationer til både voksne og andre børn i
et dagtilbud uden mobning og drillerier,
og hvor ingen holdes udenfor.
• Inddrages og opmuntres til at være
aktive
deltagere i fællesskabet. Børn skal lære at
samarbejde med andre og deltage i de
demokratiske beslutningsprocesser.
(’Informationshåndbogen’ fra styrelse og
ministerium, 2005)

FN’s børnekonventions fokus på barnets ret til leg og
medbestemmelse står centralt i danske
dagtilbud. Det betyder, at dagtilbuddene er forpligtede
til at give børn medbestemmelse og skabe
læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes
perspektiver, og hvor den børne-initierede leg
fremmes af det pædagogiske personale, som værner
om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.
Det fremhæves bl.a.:
…at det at være barn har en værdi i sig selv
… drage omsorg for børnene
… stimulere og udfordre børnene for at understøtte
deres trivsel, læring og udvikling
… det gode børneliv…
… plads, tid og ro til at være barn
… børn opfattes grundlæggende som kompetente og
selvstændige
… aktive medskabere af egen læring og udvikling i
rammer, de voksne er
ansvarlige for
… en demokratisk stemme
… legen og legende nysgerrige tilgange er udgangspunktet for de processer, som barnet indgår i, og som
det pædagogiske personale har ansvaret for at
rammesætte.
(Fra ’Master for en styrket pædagogisk læreplan 2016)
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Seks læreplanstemaer
•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og
værdier

Stadig seks læreplanstemaer – dog organiseret på
en lidt anderledes måde
Der er ikke planer om grundlæggende at ændre på
dette. Dog lægges der op til at temaerne skal opdateres
og rumme et bredere perspektiv.
Arbejdsgrupperne peger foreløbigt på disse seks
overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab
Der lægges op til at der skal være ét
gennemgående og tværgående læringsmål for
alle seks læreplanstemaer.
Det tværgående mål er: Læringsmiljøet
understøtter og drager omsorg for alle børnenes
dannelse, læring, trivsel og udvikling i et
fællesskab, hvor alle er betydningsfulde.
Derudover vil der blive udarbejdet 1-2 lokale
mål for hvert læreplanstema. Disse mål vil
blive formuleret bredt og være så rummelige,
at det pædagogiske personale har mulighed for
at anvende egen faglighed.
Det er et vigtigt element i den nye læreplan, at
læreplanstemaerne ikke skal arbejdes med
enkeltvis og i en silotænkning, men i stedet
mixes med hinanden. Det er ligeledes et
bærende princip at læreplansarbejdet ikke
organiseres som én daglig/ugentlig aktivitet,
men at det organiseres ud fra en bred
læringsforståelse, hvor læring ses som
integreret hele dagen og i både voksen- og
børneinitierede aktiviteter, rutiner og lege. Og
hvor netop alle læreplanstemaer løbende er i
spil i hverdagen.
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Bærende pædagogiske principper
•

Leg, læring, udvikling
Den pædagogiske læreplan skal
give rum for leg, læring og
udvikling af børn i dagtilbud. Ved
udarbejdelsen af den pædagogiske
læreplan skal der tages hensyn til
børnegruppens sammensætning

•

Metoder, aktiviteter, mål,
evaluering
Den pædagogiske læreplan skal
beskrive relevante pædagogiske
metoder og aktiviteter, der
iværksættes for at nå målene, og
hvordan læreplanen evalueres.

•

Børnemiljø og børneperspektiv
Det skal endvidere fremgå af den
pædagogiske læreplan, hvordan
arbejdet med et godt børnemiljø…
bliver en integreret del af det
pædagogiske arbejde.
Børnemiljøet skal vurderes i et
børneperspektiv, og børns
oplevelser af børnemiljøet skal
inddrages, under hensyntagen til
børnenes alder og modenhed

•

Læring
Læring er det nye kodeord og med
de pædagogiske læreplaner lægges
op til en præcisering af, at
dagtilbuddet skal sikre, at børn
lærer noget.
Nu skal det af den pædagogiske
læreplan fremgå, hvordan man vil
arbejde med et givent emne, og på
hvilken måde man vil understøtte
og udfordre børns læring inden for
området.

Bærende pædagogiske principper
Italesættes nu som et fælles pædagogisk grundlag.
Dette pædagogiske grundlag skal ses som værende et
bærende element for alle seks læreplanstemaer.
•

Læringsmiljøer
Et grundlæggende begreb i den nye læreplan!
Læring bor ikke i det enkelte barn, men sker i
samspil med miljøerne (det planlagte, det
spontane, rutinerne). Derfor er miljøerne det
bærende, og det er disse, man vil rette fokus på
og styrke gennem læreplanerne. Overordnet
kan det bestå af en række strukturelle
parametre (normering, personalets
uddannelse/kompetencer, børnegruppernes
størrelse, fysiske rammer, digitale redskaber,
den æstetiske udformning m.v.) og en række
proceselementer (det empatiske samspil med
de andre børn, mellem barn/børn og
personale, forældresamarbejdet, hverdagens
rytme og stimulerende læringsmiljøer m.v.).
Den pædagogiske læreplan skal understøtte og
tydeliggøre samspillet mellem disse forhold,
bidrage til at sætte en retning og kvalificere,
hvordan læringsmiljøet evalueres.

•

Læring
Børn lærer ved at udforske med krop og
sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål,
ved at blive mødt af spørgsmål og
udfordringer, samt ved at eksperimentere med
fx materialer og gøre opdagelser. Børn lærer
gennem fællesskaber, kommunikation,
udveksling og sociale interaktioner …

•

Dannelse
Dannelse er et andet vigtigt grundbegreb; det
refererer til en dybere form for læring, hvor
barnet som aktiv deltager forankrer værdier og
viden i egen personlighed som rettesnor til at
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„Læring sker både gennem
spontane oplevelser og leg, samt
ved at den voksne skaber eller
understøtter situationer, der giver
børnene mulighed for fornyelse,
fordybelse, forandring og erfaring.“
(Informationshåndbog om
pædagogiske læreplaner i
dagtilbud’, 2005)

•

•

Legen
„Legen anses som fundamental og
et middel til udvikling af børns
sprog, kreativitet og sociale
færdigheder. Legen giver barnet
mulighed for at afprøve, hvad
barnet er god til, hvad barnet kan
og hvad barnet bliver til“.
(Informationshåndbog om
pædagogiske læreplaner i
dagtilbud’, 2005)

Forældrene
Lederen af dagtilbuddet skal
inddrage forældrebestyrelsen i
udarbejdelsen, evalueringen og
opfølgningen af den pædagogiske

orientere sig og handle i en global verden som
et hensynsfuldt, kritisk demokratisk
menneske.

•

Legen
Legen er grundlæggende for børns sociale og
personlige læring og udvikling. Legen fremmer
bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed,
sociale kompetencer, selvværd og identitet.
Derfor har legen en værdi i sig selv og skal
være en gennemgående del af et dagtilbud.
Mange børn leger spontant og af sig selv, men
nogle gange skal legen støttes, guides og
rammesættes for, at alle børn kan være med og
for, at legen udvikler sig positivt for alle børn.
Dermed bør det aldrig være en diskussion af
leg eller læring, men altid et både-og da læring
sker gennem leg.

•

Børnefællesskaber
I dagtilbud indgår børn i et socialt fællesskab
sammen med andre børn og voksne. De
konkrete børn og voksne, der er til stede i
dagtilbuddet, er fælles om at skabe det sociale
rum, hvorigennem de enkelte børn lærer og
udvikler sig. Sammen med det pædagogiske
personale har de andre børn betydning for,
hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når
det er i dagtilbuddet. Fællesskaberne skal være
inkluderende, således fællesskabet og
læringsmiljøet tilrettelægges med fokus på alle
børns behov.

•

Forældrene
… har det primære ansvar for børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse. Derfor skal
forældrene involveres og inddrages aktivt i
samt have indflydelse på dagtilbuddenes
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læreplan… Kommunalbestyrelsen
skal godkende den pædagogiske
læreplan.

•

•

Børn med særlige behov
Det skal fremgå af den
pædagogiske læreplan, hvilke
relevante pædagogiske metoder,
aktiviteter og eventuelle mål, der
opstilles og iværksættes for børn
med særlige behov.

Dokumentation og evaluering
Lederen af dagtilbuddet er
ansvarlig for, at den pædagogiske
læreplan evalueres mindst hvert
andet år … om de valgte
pædagogiske metoder og
aktiviteter…. samt børnemiljøet …
fører til opfyldelse af de opstillede
mål inden for de temaer, der er
nævnt … skal angive, hvordan
dagtilbuddet vil følge op på
resultaterne.

arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af
det pædagogiske personale og ledelse …
Ledelsen af dagtilbuddet har ansvaret for, at
forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen,
evalueringen og opfølgningen på den
pædagogiske læreplan.
Kommunalbestyrelsen skal stadig godkende
den færdige læreplan!
•

Børn i udsatte positioner
Undersøgelser viser, at gode læringsmiljøer er
af stor betydning for alle børn – og særligt børn
i udsatte positioner. Det pædagogiske
personale i dagtilbud har, sammen med andre
relevante fagprofessionelle, et ansvar for at
identificere og støtte børn med forskellige
udfordringer og sikre, at alle børn deltager i
fællesskabet. Læreplanstemaer og
pædagogiske læringsmål skal være relevante
for alle børn uanset baggrund, sprog, kultur og
traditioner

•

Sammenhæng med indskolingen
… handler om sammenhæng i børnenes liv.
Det er ikke tilstrækkeligt, at børn er
skoleparate. Skolen skal også være børneparat
og bygge på et tydeligt børneperspektiv, der
tager over, hvor dagtilbuddet slipper.
Temaerne i den pædagogiske læreplan lægger
op til at skabe sammenhæng mellem indholdet
i dagtilbud og børnehaveklasse.

•

Dokumentation og evaluering
Dokumentation og evaluering – skal forsat
være der men skal ikke godkendes af
Kommunalbestyrelsen mere?
En styrket pædagogisk læreplan må
nødvendigvis være båret af en
tydelig og ambitiøs dokumentations-praksis og
en systematisk
evalueringskultur.
Evalueringskulturen handler om, at personalet
og ledelsen løbende indsamler viden og data
om den pædagogiske praksis. Denne viden og
data skal anvendes som genstand for
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systematiske, faglige refleksioner. Typer af
data kan eksempelvis være systematisk
indsamlede børneperspektiver (interviews,
billeder, tegninger), forældreinterviews,
trivselsmåling, observationer,
praksisfortællinger, videooptagelser,
relationsskemaer osv. Den pædagogiske
dokumentation skal ses i tydelig sammenhæng
med evalueringen og den indsamlede data. Det
er vigtigt at det er læringen der dokumenteres
og evalueres – ikke aktiviteten i sig selv. Og det
handler både om børnenes læring og de
voksnes læring.

Ledelse af dagtilbuddet

Ledelse af dagtilbuddet

Ledelsen af dagtilbuddet skal
inddrage forældrebestyrelsen i
udarbejdelsen,
evalueringen og opfølgningen af
den pædagogiske læreplan…
Kommunalbestyrelsen skal
godkende den pædagogiske
læreplan… Kommunalbestyrelsen
skal mindst hvert andet år drøfte
evalueringerne af de pædagogiske
læreplaner …
Kommunalbestyrelsen skal på
baggrund af drøftelsen tage stilling
til, om evalueringerne giver
anledning til yderligere handling
fra kommunalbestyrelsens side.

Ledelsens rolle og ansvar:
Dagtilbudsledelsen, med støtte fra den
kommunale forvaltning, vil med den styrkede
pædagogiske læreplan
fortsat have et særligt ansvar for at sikre, at
den systematiske evaluerings-praksis styrkes
og udvikler sig. De vil videre have et ansvar for
at sikre, at evaluering som et fagligt
arbejdsredskab implementeres i den konkrete
daglige praksis. Dagtilbudsledelsen har et
ansvar for at organisere det daglige arbejde, så
det pædagogiske
personale har mulighed for at gennemføre
forskellige meningsfulde typer af evalueringer
af det pædagogiske
arbejde. Den kommunale forvaltning har et
ansvar for at understøtte dagtilbudsledelsen
heri, men også i generelt lokalt at fremme en
stærk evalueringskultur på området.
Den pædagogiske ledelse er helt central da den
nye læreplan og det pædagogiske grundlag
kræver en leder, der kan lede på fagligheden.
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Mest fra spøg og skæmt
afdelingen
Hvis man tæller ord, bruges disse
antal gange i ’Informationshåndbogen’ fra
styrelse og ministerium i 2003:
Læringsmiljø: 25 gange
Læring:
401 gange
Leg:
235 gange

Mest fra spøg og skæmt
afdelingen
Hvis man tæller ord, bruges disse antal
gange i ’Master for ny, styrket pædagogisk
læreplan’ i 2016:
Læringsmiljø: 88 gange
Læring:
243 gange
Leg:
55 gange

Bemærk at der samlet er færre antal
ord/enheder i Masteren. Man kan derfor
ikke direkte sammenligne de to sæt tal
men kun få et lille indtryk af de relative
forhold.

Efter egen frie fortolkning, kan den nye læreplans opbygning og sammenhæng illustreres således:
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Kildehenvisninger:
Børne- og socialministeriet (2016): Master for en styrket pædagogisk læreplan.
Børne- og socialministeriet (2016): En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til
temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø
Dagtilbudsloven §1 - §10
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Eksempler på gode læringsmiljøer, skabt af de professionelle
medarbejdere – og med lederen som hovedansvarlig for, at de har gode
rammer til dette
Et oplæg med eksempler fra praksis på gode læringsmiljøer, herunder film og fotos til
illustration. Tilsat viden om hvad vi i dag ved om små børns læring og om deres behov for
støttende voksne og gode lege-og læringsmiljøer. Og for ledere med indsigt og visioner
som kan skabe de rette betingelser. - V/Charlotte Ringsmose, Professor,
Forskningsprogramleder for dagtilbudsforskningen ved DPU/AU


En kort præsentation af det pædagogiske grundlag: Børnesyn, Dannelse, Leg,
Børnefællesskaber, Læring, Læringsmiljøer, Forældresamarbejde, Børn i udsatte
positioner, Overgange. Kort – fordi begreberne allerede har været nævnt i andre
oplæg. Her er et nærmest en opsummering. En platform for de praktiske
eksempler.



Det brede læringsbegreb – børn udvikler sig ikke af sig selv men de lærer
gennem egen erfaring og leg og de fysiske omgivelser er meget afgørende.



Sagt på anden vis: læringsmiljøet kommer til udtryk i de fysiske omgivelser.



Samt i lege og aktiviteter. Eksempler på dette.



Pædagogfaglig ledelse og Faglig ledelse. Sat i relation til ovenstående.



Den voksne må involvere sig i legen. For børn er legen med andre børn dog det
allervigtigste.



Dannelsen – det er afgørende, at barnet har en oplevelse af, at det selv og dets
mening betyder noget og at dets ressourcer og initiativer er værdsatte samt at
det er værd at lytte til. Medbestemmelse er altså helt centralt, hvis den nye
læreplans idealer skal føres ud i livet!



Præsentation af eksempler på pædagogiske aktiviteter, hvor leg og læring er rigt
til stede. Og hvor alle de seks temaer er med.



Ledelse – om ledelsens specielle ansvarsopgaver i disse processer og rammerne
for aktiviteterne.

NB. Da en del af de fotos og film der vises under oplægget er belagt med ’ophavsret, kan
de ikke kopieres og deles ud og derfor er de ikke med i mappen.
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