
Konference 
LÆREPLANEN  
FOR DE MINDSTE 
5. november 2019 i Middelfart 
Hvilke overvejelser er som dagpleje- eller 
vuggestuepædagog særligt væsentlige at 
gøre sig i forbindelse med den styrkede 
pædagogiske læreplan? Hvad giver især 
god mening i arbejdet med de helt små – de 
0-2-årige børn? I snart et år har landets dag-
tilbud – herunder vuggestuer samt private 
såvel som kommunale dagplejer – arbejdet 

med at implementere læreplanens pædago-
giske grundlag og de i alt seks temaer i den 
daglige praksis. Vi retter på denne konferen-
ce blikket skarpt mod et udvalg af tematik-
ker, du som dagpleje- eller vuggestuepæ- 
dagog vil møde i dit arbejde med den styrkede  
pædagogiske læreplan og giver dig gode råd 
og inspiration til din praksis.



  

Program

09.00 - 09.30:  Tjek-ind samt kaffe/te og morgenmad

09.30 - 09.35:  Velkomst og praktiske beskeder
  v. Esben Klange, forlagsredaktør, Dafolo

09.35 - 10.30:  Læringsmiljøet som omsorgsmiljø – og voksen-barn-samspillet
v. Lone Svinth, ph.d., Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Når vi har at gøre med de mindste børn i dagtilbud, er et omsorgspædagogisk ståsted alfa og 
omega. Børn skal opleve tryghed og tillid, de skal opleve, at de har en værdi som menneske 
og en værdi i fællesskabet. Dagens første oplæg vil handle om, hvordan det pædagogiske 

personale kan arbejde specifikt med den slags oplevelser, og hvordan personalet i hverdagen 
bedst muligt kan skabe en omsorgspædagogisk praksis for de mindste børn.

10.30 - 10.45:  Pause med frugt

10.45 - 12.15: Har du leget med dine børn i dag?
  v. Nanett Borre, selvstændig motorikkonsulent, forfatter 

Hvordan findes legen på den pædagogiske scene? Hvad står der om legen i den styrkede  
pædagogiske læreplan? Og hvilken rolle spiller legen i arbejdet som vuggestue- eller  

dagplejepædagog? Nanett Borre guider os i sit oplæg igennem legen i den pædagogiske  
praksis med gode bud på vokseninitierede bevægeaktiviteter, som sætter fut og bevæge- 

begejstring i små glade ben.

12.15 - 13.15:  Frokost

13.15 - 14.10:    Relationens betydning for det 0-2-årige barn og de pædagogiske opgaver 
   i forhold til mikroovergange
   v. Ole Henrik Hansen, ph.d., lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Det lille barn udvikler sig gennem relationer til både omsorgsgivere og omverden. Vuggestuen 
og dagplejen som læringsmiljø er først og fremmest et miljø, hvor barnet i trygge rammer kan 
opleve en samhørighed med empatiske omsorgsgivere, der formår at gennemføre aktiviteter 
og samvær, som er tilpasset barnets funktionsniveau, så barnet i relationen lærer og udvikler 

sig. I sit oplæg vil Ole Henrik Hansen præsentere os for viden om vuggestuer og dagplejer 
som læringsmiljø, herunder den væsentlige betydning af barn-voksen-relationen samt  

perspektiver på de opgaver, der knytter sig til mikroovergangene i hverdagen. 

14.10 - 14.30:  Pause med kage

14.30 - 15.30:  0-2-åriges hjerner – leg, læring og dannelse hos de mindste 
  v. Ann-Elisabeth Knudsen, cand. mag. i psykologi, konsulent og forfatter

Den nyeste hjerneforskning har testet forskellige typer af lege for at finde ud af, hvordan  
legen påvirker børns hjerner og udvikling. Kan nogle typer af lege f.eks. modvirke børns 

stress? Og er det muligt at bruge selve legen til at støtte barnet, styrke barnets selvværd  
og sikre glæden i hverdagen?

15.30:   Tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Lone Svinth er ph.d. i pædago-
gisk psykologi og er for tiden  
aktuel med forskningsprojektet 
Virkningsfuldt pædagogisk arbej-
de i dagtilbud. Hendes forsk-
ningsmæssige fokus er særligt 
på samspil og læring i dagtilbud 
med henblik på at undersøge 
børns deltagelsesmuligheder. 

Ole Henrik Hansen er ph.d. i dag-
tilbuds- og indskolingsdidaktik 
samt lektor ved DPU. Hans forsk-
ningsmæssige fokus er særligt på 
interaktionsmønstre mellem per-
sonale og børn samt overgange 
mellem hjem og dagtilbud, mikro-
overgange i hverdagen og mellem 
institutioner generelt. 

Nanett Borre er selvstændig mo-
torikkonsulent, tidligere børneha-
veklasseleder samt certificeret 
børneyogalærer og arbejder til 
daglig med vejledning af kommu-
ner, institutioner og ministerier i 
forhold til implementering af  
fysisk aktivitet i den daglige prak-
sis.

Ann-Elisabeth Knudsen er ud-
dannet cand. mag. og lektor i 
dansk og psykologi med særligt 
fokus på hjernens udvikling og 
funktion. Hun er aktuel med ud-
givelsen Børns hjerner. 

• Hvad betyder den styrkede pædagogiske lære-
plan for hverdagen i vuggestuer og dagplejer?

• Hvilken indflydelse har voksen-barn-relatio-
nen på et pædagogisk læringsmiljø?

• Hvordan kan vi fremme, at børn oplever tillid 
og tryghed hos de voksne og i fællesskabet?

• Hvordan tilrettelægger vi gode legemiljøer for 
børn – og hvordan deltager vi selv i legen?

• Hvilke indsigter kan den nyeste hjerneforsk-
ning give os ift. børns leg, læring og dannelse? 

Konferencen henvender sig særligt til dagpleje- 
og vuggestuepædagoger, pædagogiske ledere, 
konsulenter og alle med interesse for det pæda-
gogiske arbejde med de mindste børn.

Konferencetilbud
Med i prisen på konferencen følger et års gratis 
medlemskab* af Dafolos fællesskab I børnehøjde 
(www.ibornehojde.dk). I fællesskabet formidles 
ny og praksisrelevant viden for professionelle på 
dagtilbudsområdet – uanset om du er leder, pæ-
dagogisk konsulent, fagligt fyrtårn, pædagog el-
ler dagplejer. 

Dit gratis medlemskab inkluderer:
• 2 årlige arrangementer/netværksmøder med 

interessante oplægsholdere
• Abonnement på det nye magasin I børnehøjde, 

som du modtager fire gange årligt
• Særrabatter, early bird-muligheder og gode 

tilbud reserveret specielt til medlemmer
• 10% rabat på alle vores konferencer

• 10% rabat på alle titler 
i Læreplansserien og 
Læringsmiljøer i  
dagtilbud

• Et månedligt nyheds-
brev direkte fra redak-
tøren med inspiration 
til relevant læsestof 
og særlige tilbud.

* Medlemskabet gælder indtil den 30. april 2020, hvorefter det auto-
matisk fornyes. Ønsker du at opsige dit medlemskab bedes du kontakte  
forlag@dafolo.dk inden den 28. april 2020. 

NR. 1 • 1. ÅRGANG • MARTS 2019

i BØRNEHØjDE
TEMA:
GODE 
LÆRINGS-
MILJØER
I DAGTILBUD

HVAD betyder stemning og atmosfære for et dagtilbuds læringsmiljø? 
ifølge ANNE LINDER

• Når børnefællesskaber  og læringsmiljøer mødes af Susanne Hermansen
• Læringsmiljøer i et  børneperspektiv af Peter Rod

• Pædagoger som  
faglige fyrtårne 
af Pia Beier Lund

NR. 2 • 1. ÅRGANG • MARTS 2019

i BØRNEHØjDE
TEMA:
LEG I 
DAGTILBUD

• På sporet af en  legefaglighed 
af Mathias Poulsen

• Legen er livets  generalprøve 
af Nanett Borre

• Legeværdi  
– nu og for fremtiden af Helle Marie Skovbjerg

”DET, jeg synes er FEDT, er, at man GØR OP med det der ’PLEJER’ og de  institutionslogikker, vi har."LEG, KREATIVITET OG LÆRING – PÆDAGOGERS OPGØR MED INSTITUTIONSLOGIKKER OGFORSIGTIGHEDSKULTUR

På denne konference vil du især blive klogere på følgende:

http://www.ibornehojde.dk
http://forlag@dafolo.dk 
http://forlag@dafolo.dk 


Relevante titler fra Dafolo
è	Børns hjerner af Ann-Elisabeth Knudsen

è	Betydningen af voksen-barn-kommunikation  
af Ole Henrik Hansen

è	Vuggestuen som læringsmiljø af Ole Henrik Hansen

è	Bevæg mig – krop, sanser og bevægelse i børnehøjde 
af Nanett Borre

è	Jeg er mig – alsidig, personlig udvikling i børnehøjde 
af Alice Kjær

è	Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen af 
Dorte Filtenborg (hæfte og 8 stk. plakater)

è	Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud af 
Dorte Filtenborg (hæfte og 8 stk. plakater)

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: 5. november 2019 i Middelfart.

Konferencested: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Konferencesprog: Konferencen foregår på dansk.

Pris: Kr. 2.198,- ekskl. moms pr. deltager / kr. 1.978 ekskl. moms pr. deltager for nuværende medlemmer af  
I børnehøjde*. Der ydes 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

*Prisen er inkl. et års gratis medlemskab af Dafolos fællesskab I børnehøjde (www.ibornehojde.dk). 

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 3. oktober 2019.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter  
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid  
overdrages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos 
kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive  
nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for  
løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 06.19 - 135

Ann-Elisabeth Knudsen
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Hjerne, leg og dannelse i dagtilbud 
– og et opgør med tanken om tvangsmodning af børn!

Tindingelap
(TEMPORALLAP)

pandelap (frontaLLap)
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(cerebeLLum) 
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hypothalamus
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(del af det limbiske system)
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(del af det limbiske system)

(del af det 
limbiske system)

thalamus

hjernebjælke

hjernestammen
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lugtekolbe

9 788771 608564

Grundpræmissen for denne bog er, at uden viden om barnehjernens udvikling 
kan vi ikke for alvor tage udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Og uden en reel forståelse af hjernens udvikling er vi i fare for at forsøge at 
tvangsmodne børns hjerner, når vi anvender læringsformer, som deres hjerner 
slet ikke er indrettet til eller parate til.

I bogens tre første dele gennemgår forfatteren typiske udviklingstræk i børns 
hjerner, deres sanser, følelser og sprogudvikling i aldrene 0-2 år, 3-4 år og 5-6 
år. I fjerde del sættes der fokus på legens betydning for hjernens udvikling, og 
femte del behandler børn og dannelse i betydningen: Hvordan lærer vi børn at 
tænke selv, at turde fejle og at blive både tolerante og robuste? 

Forfatteren beskriver mange praktisk-pædagogiske konsekvenser af den præ-
senterede viden. Læseren får således hele tiden med basis i forskningen kon-
krete eksempler fra børns hverdag i dagtilbud.

Vi har brug for børn med ”gå-på-mod”, børn, som tør fejle, børn, som tror på sig 
selv og ikke mindst – glade børn. 

Bogen her handler om, hvordan de pædagogiske voksne kan være med til at 
skabe netop dét allerede i 0-6-årsalderen!

Bogen er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen, som 
gennem en årrække har arbejdet med og skre-
vet om neuropsykologi og hjernens funktioner. 
Hun er desuden en meget vidende, værdsat og 
anvendt foredragsholder.

Indhold

1. del  
Børns hjerner fra 0-2 år  6

2. del  
Børns hjerner fra 3-4 år  28

3. del  
Børns hjerner fra 5-6 år  42

4. del  
Den 0-6-åriges hjerne og  
legens altafgørende betydning  56

5. del  
Børn og dannelse – praktisk  
hjernegymnastik og filosofi med børn  88

ISBN 978-87-7160-856-4

Varenr. 7993

hjernebog omslag.indd   1 29/04/2019   09.45

Betydningen af voksen-
barn-kommunikation

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7312

I denne bog beskrives betydningen af det lille barns tilknytning til dets omsorgsperson 
og tilknytningens betydning for barnets udvikling og tilblivelse som et kulturbærende 
individ. Bogen beskriver faglige elementer som tilknytning, fælles opmærksomhed og 
sammenhængen mellem barnets biologi, den kulturelle stimulering/læring og det sociale 
rum. Bogen afsluttes med et kapitel om omsorg. Omsorg beskrives i bogen som en væsentlig 
del af den pædagogiske ramme, i hvilken de udviklende interaktioner kan finde sted. Gennem 
hele bogen understreges den voksne omsorgsgivers vigtige rolle. 

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (af Kari Lamer)
Det ved vi om – Vuggestuen som læringsmiljø (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-188-6

Ole Henrik Hansen

BetydningVoksenBarnKomm_omslag.indd   1 10/06/15   12.39

Vuggestuen som 
læringsmiljø

DagtilbuD

Serieredaktion: Ole Hansen og thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7311

Det lille barn udvikler sig gennem relationer til både omsorgsgivere, venner og omverden 
i øvrigt. Vuggestuen som læringsmiljø er dermed først og fremmest et miljø, hvor barnet 
i trygge rammer kan opleve samhørighed med empatiske omsorgsgivere, der formår at 
planlægge og gennemføre aktiviteter og samvær, som er tilpasset barnets funktionsniveau, så 
barnet via relationen lærer og udvikler sig. Der lægges op til, at den professionelle reflekterer 
selvkritisk over vuggestuens processer, medregner børnenes funktionsniveau, læreplanernes 
intentioner og institutionens fysiske rammer. Bogen skitserer således rammerne for et 
vuggestuedidaktisk perspektiv, der giver fagligheden en retning, så der skabes et godt socialt 
læringsmiljø i vuggestuen.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (Kari Lamer)

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7281-918-1  

9 788772 819181

Ole Henrik Hansen

Her står du med en sand inspirationskilde til at udvikle børns bevægeglæde, 
sansning og kropslighed sammen med de voksne i dagtilbuddet. Bogen 
understøtter nemlig arbejdet med læreplanstemaet ”krop, sanser og bevægelse”, 
og du får mange praktiske og sjove ideer til at arbejde med temaet i jeres dagtilbud.

Bogen sætter særligt fokus på sanserne og deres betydningsfulde rolle i hele barnets 
udvikling og livsudfoldelse, og hvordan man skaber læringsmiljøer, hvor sanserne bliver 
en del af barnets leg.

Bogens første del indeholder den basale teoretiske viden, der ligger til grund for børns 
sansemotoriske udvikling. Her får du en indføring i, hvordan den foregår under optimale 
betingelser, men også, hvorfor nogle børn kan have særlige udfordringer på dette område, 
hvordan du kan identifi cere disse børn, og hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte dem 
i den videre proces.

Bogens anden del tager et kig på begrebet læringsmiljøer. Hvad dækker begrebet over, og 
hvilke krav skal man stille til læringsmiljøer, for at alle børn kan få så alsidige oplevelser og 
erfaringer med sansning og bevægelse som muligt?

Undervejs i bogen indgår refl eksionsspørgsmål og forslag til lege og aktiviteter både indenfor, 
ude på legepladsen og i naturen. I et særskilt kapitel om forældresamarbejde gives et bud på, 
hvordan arbejdet med krop, sanser og bevægelse kan formidles til forældrene, og hvordan et 
forældremøde om emnet eksempelvis kunne bygges op.

Bogen afsluttes med et legekatalog med sjove 
lege, der på hver deres måde sætter fut 

i både krop, sanser og bevægelse – 
for både børn og voksne!
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NANETT BORRE

LÆREPLANSSERIEN 
Læreplansserien relaterer sig direkte til 

den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. 
Serien består af en række udgivelser, som alle giver 
konkrete bud på, hvordan arbejdet med læreplanen på 
bedste vis kan understøtte børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse og derved forbedre kvaliteten af det enkelte 
dagtilbud herunder dagplejen. 

Udgivelserne dykker ned i læreplanens seks temaer og centrale 
emner som forældresamarbejde, planlægning, evaluering samt 
den vigtige leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale i 
dagtilbud herunder dagplejen og er tænkt som en håndsrækning 
til det konkrete pædagogiske arbejde med den styrkede pæda-
gogiske læreplan. 

Varenr. 7880

ISBN 978-87-7160-765-9

9 788771 607659

ISBN 978-87-7160-765-9
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Tilmeld dig inden 
den 3. juli 2019 

og få 
300,- i rabat

Denne bog omhandler læreplanstemaet ”alsidig personlig udvikling” 
og tilbyder dig alt, du behøver at vide for at kunne arbejde endnu mere 

kvalificeret med dette vigtige tema i dit dagtilbud.

Overordnet handler alsidig personlig udvikling om at give børn alsidige erfaringer med 
deres omgivelser, sig selv og hinanden, og dette læreplanstema har fokus på at støtte 
udviklingen af deres engagement, deltagelseskompetence, gåpåmod og livsduelighed.

Gennem praksiseksempler giver denne bog inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge 
læringsmiljøer for 0-2-årige og 3-6-årige børn, som støtter deres alsidige personlige 
udvikling og evne til at deltage og engagere sig i hverdagen. Endvidere gives der 
eksempler på, hvordan man kan evaluere dette arbejde, så det bliver synligt både for det 
pædagogiske personale, børn og forældre. 

Bogen vil give dig svar på spørgsmål som:
1. Hvad er alsidig personlig udvikling? 
2. Hvordan kan man arbejde med børns alsidige personlige udvikling?
3. Hvad skal læringsmiljøet rundt om barnet understøtte i forhold til alsidig personlig 

udvikling?
4. Hvordan kan man evaluere arbejdet med alsidig personlig udvikling?
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ALICE KJÆR

LÆREPLANSSERIEN 
Læreplansserien relaterer sig direkte til 

den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. 
Serien består af en række udgivelser, som alle giver 
konkrete bud på, hvordan arbejdet med læreplanen på 
bedste vis kan understøtte børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse og derved forbedre kvaliteten af det enkelte 
dagtilbud herunder dagplejen. 

Udgivelserne dykker ned i læreplanens seks temaer og centrale 
emner som forældresamarbejde, planlægning, evaluering samt 
den vigtige leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale i 
dagtilbud herunder dagplejen og er tænkt som en håndsrækning 
til det konkrete pædagogiske arbejde med den styrkede pæda-
gogiske læreplan. 
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