
Dagtilbudskonference

LÆREPLANEN  
I HVERDAGEN 

13. marts 2019 i Vingsted v/ Vejle
14. marts 2019 i København



Introduktion 
Med den styrkede pædagogiske læreplan har vi fået et nyt pædagogisk grundlag, der blandt andet indeholder 
følgende elementer: et bredt læringsbegreb, et øget fokus på leg, på forældresamarbejde og på etableringen af 
stærke læringsmiljøer. Lige netop alt dét er i fokus på denne konference, hvor vi sammen skal se på, hvordan læ-
replanen kan forstås i praksis, og hvordan læreplanen med dens mange elementer kan blive en del af hverdagen 
og dermed sikre et dagtilbud af høj kvalitet. 

Deltagerne på denne konference vil:
• Komme i dybden med de mere brede begreber, den styrkede pædagogiske læreplan indeholder, bl.a. læring, 

læringsmiljøer, forældresamarbejde, refleksion og leg. 
• Få indblik i, hvordan man kan fremme et dynamisk mindset, fordi man med et dynamisk mindset kan give 

børnene lyst til at lære – både af de voksne og af hinanden. 
• Blive inspireret til, hvordan man kan fremme den gode dialog og interaktion, der af forskningen bliver fremhæ-

vet som nogle af de største faktorer for dagtilbud af høj kvalitet. 
• Blive klogere på, hvad et godt læringsmiljø er, og hvordan man etablerer dem.
• Få ideer til, hvordan man planlægger sin pædagogiske praksis, og hvordan man efterfølgende reflekterer 

over den. 
• Gå hjem med nye forståelser af, hvordan man kan gøre læreplanen til en del af hverdagen. 

Målgruppe 
Ledere, pædagoger og pædagogiske konsulenter.

Program
9.00-9.30:  Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

9.30-9.40:  Velkomst og rammesætning for dagen
v/Dafolo

9.40-10.40:  Udfordrende læring for små børn 
v/James Nottingham
Dagtilbud har en helt særlig opgave i at nære børns naturlige læringslyst, fremme deres læring 
og ikke mindst lære dem at lære. Også når det er så udfordrende, at de får lyst til at give op. 
Et dynamisk mindset kan støtte børn i at blive mere determinerede, mere engagerede i læring, 
mere resiliente, bedre i stand til at håndtere tilbageslag og mere empatiske. I dette oplæg ud-
folder James Nottingham, hvad læring er for de mindste børn, og hvordan man kan fremme et 
dynamisk mindset og et bredt læringsbegreb, så både børn og personale kan blomstre.

10.40-11.00:  Kort pause med kaffe og frugt

11.00-12.00:  Dialog og interaktion
v/James Nottingham
Forskning viser, at den gode interaktion og dialog er en af de korteste veje til dagtilbud af høj kva-
litet. Dialog er også en af de bedste måder, hvorpå børnene kan opøve nogle gode tænkevaner. 
Dialog gør det muligt for os voksne at bryde ind i læreprocessen ved at give umiddelbar feed-
back og vejledning til børnene og ved at udfordre dem. I dette oplæg vil Nottingham fortælle om, 
hvordan den voksne kan arbejde med dialog som et fleksibelt og stimulerende tankeredskab, og 
hvordan man gennem interaktion og dialog kan forstå børnenes personlige og sociale verden.

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.15:  Sessionsrunde

14.15-14.30:  Kort pause med kaffe og kage



SESSIONER (ved tilmelding vælger man én session)

Session 1. Udvikling af læringsmiljøet på tværs af dagtilbud og hjem 
v/Kristina Avenstrup 
Denne session præsenterer perspektiver på et ressourceorienteret forældresamarbejde, hvor forældres viden om bar-
net tildeles central betydning i den professionelle opgaveløsning. Omdrejningspunktet er udvikling af læringsmiljøet 
på tværs af dagtilbud og hjem med et fælles fokus på, hvad de voksne omkring barnet skal være gode til. I oplægget 
indgår konkrete eksempler på, hvordan de centrale temaer i den styrkede læreplan; børns legeudvikling og inddragelse 
af børns perspektiver kan gøres til et fælles ansvar for pædagogisk personale og forældre.

Session 2. Pædagogisk tilrettelæggelse af læringsmiljøer, refleksion og evaluering 
v/Peter Rod 
Denne session former sig som en faglig dialog om visuelle værktøjer til tilrettelæggelse af læringsmiljøer og faglige 
refleksioner, der i egen praksis evaluerer sammenhængen mellem børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og 
de brede pædagogiske mål. Sammen forsøger vi at finde ud af, hvordan det pædagogiske personale organiserer og 
understøtter læringsmiljøer i hverdagens mange timer.

Session 3. Leg!
v/Nanett Borre
I denne session fokuserer vi på, hvorfor og hvordan legen er kommet tilbage på den pædagogiske scene. Vi kigger 
ligeledes på, hvilket potentiale der gemmer sig i leg, hvordan legen er præsenteret i den styrkede læreplan, og hvad 
det betyder for den pædagogiske praksis fremadrettet. Sidst men ikke mindst, skal vi se nærmere på, hvorfor det er 
så uhyre vigtigt, at den voksne er en legende rollemodel i dagtilbuddet – og hvordan man bliver det! I slutningen af 
sessionen præsenteres du for konkrete og vokseninitierede bevægeaktiviteter, som både kan sætte fut i og skabe be-
vægebegejstring i små glade ben.

På konferencen møder du:

James Nottingham, manden bag bøgerne 
og fænomenet Challenging Learning. 

Susanne Hermansen, indehaver af og chef-
konsulent i Neu;Sight.

Kristina Avenstrup, 
områdeleder for  
Børnehusene Kokkedal i 
Fredensborg Kommune.

Nanett Borre, uddannet pædagog, iyenga-
ryogalærer, motorikvejleder og internatio-
nalt certificeret børneyogalærer.

Peter Rod, uddannet cand.pæd. og har en 
baggrund som lektor på professionshøj-
skoler og som chefkonsulent inden for of-
fentlig ledelse af dagtilbud og skoler.

14.30-15.45:  Gode læringsmiljøer – hvad er det?
v/Susanne Hermansen
Med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan skal pædagogerne kunne organisere 
og facilitere et godt læringsmiljø. Det handler blandt andet om at udvikle en meningsfuld eva-
luerende og reflekterende praksis, men også om at skabe sammenhængende, inkluderende og 
fællesskabende læringsmiljøer. Så hvordan gør pædagogen det? Første skridt er at se sig selv 
som den vigtigste enkeltstående faktor i læringsmiljøet og tage den nye rolle på sig. I dette oplæg 
sætter vi fokus på pædagogens (nye) rolle, og hvordan man gennem systematisk arbejde kan 
udvikle gode, stærke læringsmiljøer for alle børn.

15.45:   Tak for i dag
  Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet



Få et godt tilbud ved tilmeldingen!
Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud af Ane Qvortrup, Lotte 
Tangaa Tjalve og Majbritt Skriver Laustsen

Pris kr. 170,- pr. stk. ekskl. moms (normalpris kr. 220,- ekskl. moms)

SPAR
50,-

ANE QVORTRUP, MAJBRITT SKRIVER LAUSTSEN OG 

LOTTE TANGAA TJALVE

Professionelle 

læringsfællesskaber 

i dagtilbud

Dette er den første bog på dansk om professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud! 

Bogen indledes med en præsentation af, hvad der karakteriserer professionelle læringsfællesskaber i en dagtil-

budskontekst, og hvordan udviklingen af dem kan bidrage til at højne kvaliteten, når det professionelle samar-

bejde fokuserer på børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Herefter kommer bogens tre forfattere ind på 

kerneelementerne i et godt professionelt læringsfællesskab, og hvordan de kan gribes an og forstås i en dansk 

dagtilbudskontekst: 

• Målsætning og målformulering

• Videnformer og videndeling

• Data og dataindsamling

• Teams og teamsamarbejde

• Refleksion og feedback

• Ledelse af professionelle læringsfællesskaber.

Hvert kapitel afsluttes med dialogspørgsmål, der kan give anledning til gode, kollegiale drøftelser af egen praksis.

Bogen henvender sig til ledere af dagtilbud, forvaltningsledere, pædagogiske konsulenter og pædagoger i dagtil-

bud. Derudover kan den være relevant i efter- og videreuddannelsesøjemed samt på selve pædagoguddannelsen.

Bag bogen står Ane Qvortrup, Majbritt Skriver Laustsen og Lotte Tangaa Tjalve. Ane Qvortrup har skrevet en lang 

række bøger og artikler om didaktik, dannelse og pædagogisk udvikling, og Majbritt Skriver Laustsen og Lotte 

Tangaa Tjalve har begge undersøgt professionelle læringsfællesskaber i en dagtilbudspraksis.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Serien ”Læ-

ringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke 

læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at 

skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed 

og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og under-

visere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse 

med.

I serien er blandt andet udkommet Læringshistorier – at skabe læringsidentitet i dagtilbud af Margaret Carr 

og Wendy Lee, Systematisk refleksion i pædagogisk praksis – nye handlemuligheder og bedre trivsel af 

Søren Fisker og Pædagogiske rutiner i dagtilbud af Søren Smidt og Suzanne Krogh.

ISBN  978-87-7160-576-1 

9 788771 605761
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Relevante titler/nyheder
è	 Læreplanstræet af Peter Rod og Frederik Blichfeldt

è	 Styrk den tidlige læring af James Nottingham

è	 Sammen om barnets læringshistorie af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek

è	 Kom ind i legen! af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek

è	 Bevæg mig af Nanett Borre

è	 Et styrket forældresamarbejde af Dorthe Filtenborg

è	 Børnehavens betydning – med Brenda Taggarts egne ord af Brenda Taggart

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: 13. marts 2019 i Vingsted v/ Vejle og 14. marts 2019 i København

Konferencesteder: Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Konferencesprog: Konferencen foregår på dansk og engelsk.

Pris: Kr. : 2.498,-  ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra  
samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 8. februar 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

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

D
afolo • 12.18 - 98

Tilmeld dig inden 
10. januar 2019 

og få 
300,- i rabat
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ISBN 978-87-7160-652-2

9 788771 606522

ISBN 978-87-7160-652-2

Børnehavebørn er nysgerrige, videbegærlige og elsker en sjov udfordring. Daginstitutioner har 
derfor en helt unik mulighed for at støtte og udvikle børns lyst og ikke mindst deres evner til at 
lære og udvikle sig. 

I denne bog er der fokus på at udvikle børns tænkefærdigheder og dynamiske mindset. James 
Nottingham og Jill Nottingham forklarer baggrunden for, hvorfor det er relevant at styrke netop 
disse områder, og de følger op med konkrete forslag til refl eksion i personalegruppen samt 
aktiviteter med børnene. 

Du fi nder blandt meget andet inspiration til at arbejde med:
• Udforskende tale og gode spørgsmål
• Mindset og ros 
• I.K.V.-modellen
• Læringsudfordringen
• Feedbackens syv trin 

Styrk den tidlige læring er spækket med gode forslag og konkrete aktiviteter lige til at bruge 
sammen med børn i alderen 3-7 år, alt sammen præsenteret i det sædvanlige tankevækkende og 
humoristiske sprog, som James Nottingham er kendt for.

Bøgerne i Challenging Learning-serien er skrevet af James Nottingham i samarbejde med en 
række kollegaer. Formålet med serien er at udfordre læring og gøre læring mere udfordrende. 
Bøgerne formidler konkrete aktiviteter, strategier og redskaber til at udvikle eksempelvis 
dialog, feedback, spørgsmål og mentalitet i pædagogiske relationer. Bøgerne, der er formidlet 
i Nottinghams sædvanlige tankevækkende og underholdende stil, henvender sig til lærere, 
pædagoger og ledere.

Andre bøger i serien:
- Styrk læringen gennem dialog
- Styrk læringen gennem feedback
- Læringsudfordringen

Til serien hører hjemmesiden www.dafolo.dk/challenginglearning. Her kan man fi nde en række 
aktivitetskort, modeller og fi gurer fra bøgerne, så de beskrevne aktiviteter er lige til at gå til. 

James Nottingham er manden bag bøgerne og fænomenet Challenging Learning. 
Hans store interesse ligger i at omdanne den nyeste forskning til strategier, der 
fungerer på bedste vis i klasserummet. Han er efterhånden velkendt for sine 
inspirerende konferenceoplæg og bøger i både Norden og hjemme i Storbritannien. 
Læs mere på www.challenginglearning.com. 

Styrk den 
tidlige læring

James Nottingham og Jill Nottingham 

Sådan hjælper du mindre børn med at lære, 
hvordan man lærer

KRISTINA AVENSTRUP OG SINE HUDECEK

Sammen om barnets
læringshistorie

Praksisguide til fornyet forældresamarbejde 
og et styrket læringsmiljø

Hverdagens fortællinger om børns opdagelser og interesser giver et unikt indblik i deres 
udvikling og læring – både for pædagogisk personale og forældre.

Ved hjælp af det pædagogiske værktøj Barnets læringshistorie får du i denne bog et kon-
kret bud på, hvordan barnets læring og udvikling sættes i centrum for et meningsfuldt 
forældresamarbejde og for styrkede læringsmiljøer i dagtilbud.

Barnets læringshistorie er bygget op om ressourceorienterede hverdagsfortællinger, 
”læringshistorier”, som dokumenterer barnets læringsprocesser på en meningsgivende 
og virkningsfuld måde. Som dokumentation bliver Barnets læringshistorie her en fæl-
les opgave for pædagoger og forældre, som begge byder ind med historier fra barnets 
hverdag. Barnet får samtidig en oplevelse af mestring og læring gennem det vedvarende 
fokus på ressourcer, potentialer og næste skridt.

Gennem hele bogen indgår refleksionsspørgsmål, hverdagseksempler og pædagogiske 
redskaber, som kan inddrages direkte i opgaven med at styrke forældresamarbejdet og 
læringsmiljøerne, etablere en evalueringskultur og derved understøtte børns lærings-
processer. Redskaberne er enkelt udformede og lette at tage i brug. 

På www.dafolo.dk/barnetslæringshistorie kan du finde ressourcer og skabeloner 
til at arbejde med Barnets læringshistorie i din pædagogiske praksis. 

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. 
Serien ”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan  
tilrettelægge stærke læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel 
som leg og læring. Målet er at skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og 
lægge grunden for deres nysgerrighed og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende 
og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan 
have glæde af at læse med.

I serien er udkommet Fælles tænkning med børn - at udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud  
(Jenni Clarke) og Musikleg - sjove musikalske aktiviteter til dagtilbud (Maria Burgård).

ISBN  978-87-7160-529-7

9 788771 605297

ISBN 978-87-7160-529-7

Varenr. 7740
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LÆRINGSMILJØER 
I DAGTILBUD

”Narrativ læring er al 
lærings moder. Så naturligvis skal det foldes 

ud i dagtilbud i forhold til det, der sker sammen 
med børnene, men også, som det så fint vises i 

denne bog, i samarbejde med forældrene.” 
Fra bogens forord af Mads Hermansen 

og Vibeke Petersen.

KRISTINA AVENSTRUP OG SINE HUDECEK

Kom ind i legen!
Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

LÆRING I  
DAGTILBUD

Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for 
børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmu-
ligheder. 

Kom ind i legen! præsenterer den pædagogiske metode ”fælles legemanuskripter”, som 
har til formål at sikre alle børn adgang til de vigtige legefællesskaber med andre børn. 
Metoden går ud på, at hele børnegruppen systematisk introduceres til et udvalg af rolle-
lege på en måde, som tilgodeser de enkelte børns aktuelle udviklingszone og interesser. 
Den voksne guides i at indgå som aktiv deltager i legeaktiviteterne. 

Fælles legemanuskripter kan anvendes til at styrke børnenes udvikling af legekompeten-
cer og derigennem udviklingen af de centrale almene kompetencer, som er grundlaget 
for barnets trivsel og læreprocesser hele vejen op gennem institutionsforløbet og på 
længere sigt i uddannelsessystemet. 

Bogen indeholder pædagogiske værktøjer og redskaber til planlægning og pædagogisk 
refleksion samt et fyldigt legekatalog med konkrete legemanuskripter, som kan anven-
des i vuggestue og børnehave.

På www.dafolo.dk/legemanuskripter kan du finde redskaber til at arbejde med 
fælles legemanuskripter i din pædagogiske praksis. 

Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet.  
Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilret-
telægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for 
børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende 
og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have 
glæde af at læse med.

I serien er blandt andet udkommet Køn i pædagogisk praksis (Kristina Avenstrup og Sine Hude-
cek) og Aktionslæring i pædagogisk praksis (Suzanne Krogh og Søren Smidt). 

ISBN  978-87-7160-179-4

9 788771 601794

ISBN 978-87-7160-179-4

Varenr. 7477
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BRENDA TAGGART
Med støtte fra Kathy Sylva, Edward Melhuish, Pam Sammons og Iram Siraj

Børnehavens  
betydning

Med Brenda Taggarts egne ord

Dagtilbud af høj kvalitet gør en forskel for børn – både her og nu og for deres videre livsforløb. Derfor er der 
med rette kommet fokus på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, børnene møder i vores dagtilbud, og 
på deres betydning for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Bogen her handler om et exceptionelt forskningsprojekt, som blev gennemført i England fra 1997 til 2014. 
Projektet ”The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project” (EPPSE) fulgte over 3000 børn 
fra de var tre år med det formål at dokumentere børnehavens betydning for deres videre faglige og sociale 
udvikling. 

Brenda Taggart var en af seniorforskerne på projektet hele vejen, og hun indvier os i denne 
bog i de positive effekter af en børnehave af høj kvalitet, som de fandt i projektet, og ikke 
mindst, hvad der kendetegner de børnehaver, der gjorde den største forskel for børnene. 

Bogen er inddelt i to dele. Første del beskæftiger sig med baggrunden for EPPSE-projektet, 
og her udfoldes den kortsigtede, mellemlange og langsigtede betydning, som de tidlige 
læringsmiljøer såvel som familien har på faglig og social udvikling.

Anden del beskæftiger sig med, hvordan EPPSE-projektet målte kvalitet, og hvad vi ved om effektiv pædago-
gik. Her er der fokus på den betydningsfulde relation mellem barn og voksen gennem   
begrebet ”vedvarende fælles tænkning”, der bruges om de interaktioner, der 
netop skaber høj kvalitet og gør en forskel for alle børn.

Bogen er for alle med interesse i børnehavens betydning og mulighed for 
at støtte alle børn i at opnå det gode liv, både i børnehaven, i skolen og 
videre i livet. 

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns udvikling, læring, triv-
sel og dannelse. Serien ”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan 
det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke læringsmiljøer, der tilgode-
ser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at skabe gode betingelser for børns 
udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og under-
visere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse 
med.

I serien er udkommet Fælles tænkning med børn - at udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud (Jenni Clarke) og 
Musikleg - sjove musikalske aktiviteter til dagtilbud (Maria Burgård).

ISBN  978-87-7160-661-4

9 788771 606614

ISBN 978-87-7160-661-4

Varenr. 7826

Børnehavens betydning

LÆRINGSMILJØER 
I DAGTILBUD

”Indsigterne frembragt i dette 
projekt er væsentlige for vores 

forståelse af børnehavens 
betydning for børns udvikling, 
og det giver stof til eftertanke 

til den måde, vi organiserer 
og udfører den pædagogiske 

praksis på hver dag.” Charlotte 
Ringsmose, professor mso, fra 

bogens forord.

Denne bog præsenterer tre visuelle værktøjer, der kan styrke arbejdet med 
den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i juli 2018. Gennem de 
visuelle modeller understøttes det pædagogiske personale i at udvikle gode 
læringsmiljøer, der har fokus på sammenhængen i de seks læreplanstemaer, 
og i at opbygge en systematisk refl eksions- og evalueringskultur.

Bogens centrale værktøjer er:
• Læreplanstræet – rammen om tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og pædagogiske 

aktiviteter
• Refl eksionsbladet – dialogprocessen til faglig refl eksion 
• Pædagogisk Portfolio – fundamentet for udviklingen af en systematisk 

evalueringskultur

Bogen indeholder desuden et appendiks med læreplanstemaernes mål og indhold med 
inspirationsfortællinger fra pædagogisk praksis. 

Den røde tråd i arbejdet med bogens metoder og værktøjer er strukturerede faglige 
dialoger, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft i praksis. Derved 
sættes der fælles retning for det pædagogiske arbejde med legen, hverdagens rutiner 
og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. 

Bogen er skrevet til de mange pædagoger og ledere, der i hverdagens mange timer gør 
en forskel for børnene i alderen 0-5 år.
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PETER ROD OG FREDERIK BLICHFELDT

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. 7847

ISBN 978-87-7160-717-8

9 788771 607178
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Læringsmiljø

REFLEKSION OG EVALUERIN
G

”Refl eksionsbladet 
giver mulighed 

for at være nysgerrig 
på hinandens praksis og 

sammen udvikle praksis på 
en god måde fra uge til uge.” 

Linda Frandsen, pædagog, 
Valdes Børnehus

”Med 
Læreplanstræet 

kommer vi rundt om 
alle læreplanstemaerne i 

hverdagens timer, og vi får 
faglige dialoger, der sætter 

fælles retning.” 
Ulla Nielsen, leder, 

Skovbrynets 
Børnehus

”Med børnene 
”klatrer” vi i 

læreplanstræets grene 
og spørger, hvilke aktiviteter 

fx efteråret giver idéer til. 
Læreplanstræet er et berigende 

værktøj, der hjælper os til at 
følge børnenes spor.” 

Ulla Jørgensen, pædagog, 
Ribisgården 

”Ved 
at invitere 

det enkelte barns 
forældre med ind i 

Refl eksionsbladet får vi et 
bredere perspektiv at refl ektere 
ud fra, og vi får skabt mening 
sammen og får et link direkte 

til hjemmelæringsmiljøet.” 
Vivi Fischer, leder, Børn 

og Miljø Skovvej

Et godt forældresamarbejde handler i høj grad om, at pædagogen giver 
forældrene indsigt i forskellige dele af barnets hverdag i dagtilbuddet. 
Undersøgelser viser nemlig, at forældre gerne vil have indsigt i og viden om 

deres barns trivsel, leg og relationer, men de vil også gerne have viden om deres barns 
mere konkrete læring og udvikling. 

Denne bog er bygget op af seks kapitler, der belyser forældresamarbejdet fra hver 
deres vinkel og med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Særligt 
læreplanstemaerne "alsidig personlig udvikling" og "social udvikling" bliver behandlet, 
da disse to temaer handler om den grundlæggende udvikling af barnets identitet og 
individuelle og sociale liv. 

Den uformelle og formelle forældresamtale og dagtilbuddets modtagelse af barnet er 
ligeledes centrale elementer i et forældresamarbejde, hvorfor også dette diskuteres i et 
kapitel for sig. 

Hvert kapitel afsluttes med gode råd til, hvordan man styrker sit forældresamarbejde i 
praksis, og hvordan man netop kan formidle en del af dagtilbuddets hverdag til forældrene.

Bogen er skrevet af Dorthe Filtenborg, som er uddannet småbørns-
pædagog i 1993. Hun har været leder i både selvejende og kommunale 
institutioner, og i dag arbejder hun både som selvstændig underviser og 
udviklingskonsulent med egen virksomhed (Filtenborg Foredrag og 
Kurser) og er tilknyttet en landsdækkende paraplyorganisation som 
pædagogisk konsulent. 
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DORTHE FILTENBORG

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. 7770

ISBN 978-87-7160-573-0

9 788771 605730

ISBN 978-87-7160-573-0
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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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