
Andres Rasch-
Christensen
via.dk

Ph. D, forskningschef 
VIA University College 
formand for udvalgene 
vedrørende Den styrkede 
læreplan

Søren Laibach Smidt
ucc.dk

Ph. D, børneforsker og 
chefkonsulent, 

Pris: 7.900,- ex. moms / 1.316,- pr. kursusdøgn for rejse, 
all inklusive og undervisning

Vær med til at fejre faget og ugekursus nr. 60. Velkommen til tidligere kursister og til endnu flere nye. 
Alle interesserede er velkomne! Først-til-mølle 45 deltagere. 

Kurset præsenterer aktuelle temaer med ny forskning og udvikling, organiseret som 3,5 -og 7 timers moduler.
Kurset afvikles på 4-stjernet hotel ved byen Kolymbari.

Afrejse fra Billund og Kastrup med SAS. Mange venlige hilsener Per Ryt-Hansen 

Den styrkede læreplan

Læreplanen hviler på en række anbefalinger fra nationale og internationale erfaringer 
og forsøger at formulere et pædagogisk grundlag for de danske dagtilbud, der skal binde 
læreplanstemaerne sammen.
I læreplanen kan der bl.a. peges på følgende omdrejningspunkter: 
- Børn som medskabere af egen læring. 
- Udvikling, læring og trivsel i børnefællesskaber. 
- Samarbejde mellem forældre og dagtilbud. 
- Børn i udsatte positioner. - Pædagogisk faglig ledelse.
(Hel dag)

I: Fokus på kerneopgaven. 

Et værdifuldt styringsperspektiv? Hvad ligger der i begrebet kerneogaven? Hvordan sikre, at 
det understøtter fælles retning og inspirerer til pædagogisk udvikling? (Oplæg og debat)

II: Pædagogiske rutiner som læringsmiljø.
De pædagogiske rutiner er skelettet i det pædagogiske arbejde. De er daglige, tilbagevend-
ende, vedvarende, og spredt ud over dagen. Rutinerne udgør den rytme som al pædagogisk 
arbejde er indlejret i. Søren fremlægger sit forskningsprojekt, der sætter fokus på rutine-
pædagogik og rutinerne som læringsmiljø. Filmklip fra nogle af de medvirkende institutioner. 
Ny bog udkommer om rutinepædagogik udkommer i starten af 2017. (Hel dag)

DEADLINE: 20. JANUAR 
* Betal i 2016 eller 2017

Jubilæumskursus 14. – 21. maj på Kreta  
Temaer i det pædagogiske arbejde 

– et fagligt fyrværkeri
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Jette Waagner 
 marte-meo.dk

Psykologi- og social-
rådgiver uddannet, 
Marte -Meo supervisor.

Rutiner og pædagogens udviklingsstøttende rolle

Temaet efterfølger og kobler sig på Søren L. Smidts undervisningsdag og inddrager filmklip 
fra hverdagens rutiner. I Marte Meo metoden kaldes Rutiner for Strukturerede situationer. 
Med inddragelse af metodens 7 elementer i de strukturerede situationer/rutiner kan 
pædagogen styrke barnets personlige udvikling og evne til at samarbejde og lade sig lede. 
(Halv dag)

Suzanne Krogh
life-lab.dk

Lektor i pædagogik, 
cand. psych.

Forældresamarbejde i et partnerskabsperspektiv

Der er nu stor fornyet interesse for forældresamarbejde, idet undersøgelser viser, hvor 
vigtigt samarbejdet er for både børn, forældre og for det pædagogiske personale. 
Suzanne Krogh fremlægger resultater fra sin kvalitative undersøgelse om forældre-
samarbejde med fokus på forældres perspektiver på samarbejdet. 
Ny bog: Forældresamarbejde der virker, Suzanne Krogh og Søren Laibach Smidt.
(2/3 dag)

Lars-Henrik Schmidt
socialanalytik.dk

Dr. phil., professor i 
pædagogik og filosofi ved 
Århus Universitet, 
tidl. rektor ved DPU

Dokumentationen er over os!

Store pædagogiske spørgsmål fordufter i en sky af tal, når effektmåling krystalliseres 
i tilfredshedsundersøgelsernes registre. 
Hvordan kan velfærdsprofessionerne forholde sig til denne forandring? 
Hvordan kan pædagogiske fagpersoner genvinde status og stolthed?
(Halv dag)

Pris 7.900,- ex moms
Prisen dækker rejse, all inklusive i dobbeltværelse (eneværelse + 950.-) undervisning, 
materialer, kursusbevis og fest. Herudover kulturdag med institutionsbesøg,munke-
kloster, landsbyer og olivenfabrik. Send navne, telefonnummer, ean-nummer og 
ønsker om indlogering. Ring 4017 6249 for spørgsmål.

Den kommunikerende arbejdsplads

Bliv bedre til at kommunikere om visioner, om institutionens store arbejde og betydning 
- mundtligt, skriftligt og alternativt! Og kan børnene inddrages nogen gange? For nogen 
handler kommunikation om ”kunder i butikken!” For alle handler det om nyttig information, 
pædagogik, forventninger og respekt. Gennemgang og afprøvning af de nødvendige kom-
munikationsværktøjer, når man vil ind i omverdenens hoveder og hjerter! (Halv dag)

Per Ryt-Hansen
opvaekstkurser.dk
humor.dk

Kursusleder.
Tidligere seminarielektor, 
indehaver af humor.dk og 
opvaekstkurser.dk

Tilmelding senest 20. januar 2017

Ledelse - De første 365 dage!

Kan daginstitutioner hente inspiration fra en privat arbejdsplads - her fra telebranchen, 
hvor konkurrencen er en daglig udfordring. Der skal professionaliseres og samtidig skal 
medarbejderengagementet bevares og styrkes. Visioner og strategi skal løbende justeres 
og følges op på. Fagligheden skal plejes og danse med kreativiteten 8 timer hver dag. 
Indsatsen for trivsel og arbejdsglæde er helt afgørende. (Halv dag)

Iben Sønderskov

HD, administrerende direk-
tør i mellemstor Gazelle-
virksomhed.


