
Læringsdag om  
FAGLIGE FYRTÅRNE 
OG ANDRE 
RESSOURCEPERSONER
I DAGTILBUD
4. november 2020 i Horsens 
11. november 2020 i Brøndby

Tidligere deltagere:

"Helt vidt gode oplæg, som 
uddyber rollen som fyrtårn ... 
rigtig givende materiale at  
tage med hjem."

”En levende og engageret  
oplægsholder. God dynamik  
og vekselvirkning mellem  
oplæg og refleksion.”



  

De nye ”faglige fyrtårne” og andre ressourceper-
soner, som vi kender dem, står over for nye krav og 
forventninger til, at de er med til at styrke børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse – blandt an-
det gennem bidrag til styrkede læringsmiljøer og til 
etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddene.  
På denne læringsdag vil vi beskæftige os med disse 
og forholde os til, hvordan de faglige fyrtårne og an-
dre ressourcepersoner kan indfri disse krav og for-
ventninger – og dermed bidrage til kvalitetsløft på 
dagtilbudsområdet. 

Men hvad er et fagligt fyrtårn egentlig? Hvordan er man 
et fagligt fyrtårn? Hvordan er man leder for faglige fyr-
tårne? Hvad betyder det for samarbejdet med ledelse, 
kolleger og forældre, at man er fagligt fyrtårn? Hvordan 
understøtter man som fagligt fyrtårn bedst udviklingen 
af gode læringsmiljøer for alle børn og en øget kvalitet 
i dagtilbuddet? Og hvordan kan man som ekstern res-
sourceperson indgå i kvalitetsudviklingen?

Disse spørgsmål og mange flere kan vi sammen blive 
klogere på, når Dafolo inviterer til læringsdag fyldt 
med inspiration og refleksion.

Målgruppe
Læringsdagen henvender sig til faglige fyrtårne, ressourcepædagoger, støttepædagoger, 
specialpædagoger, eksterne konsulenter, vejledere og videnspersoner (fx fra PPR), pæda- 
gogiske konsulenter/udviklingskonsulenter med opgaver i dagtilbud og dagtilbudsledere.

Når dagen er slut, ved vi mere om:
• Hvorfor faglige fyrtårne spiller en central rolle i dagtilbuddenes arbejde med at realise-

re den styrkede læreplan.
• Hvad faglige fyrtårnes arbejde består af, og hvilke kompetencer de bør besidde.
• Hvordan faglige fyrtårne kan arbejde i praksis og på bedste vis sikre udviklingen af 

stærke læringsmiljøer for alle.

På temadagen møder du:  
Frank Spring
Leder af forebyggelse og særlige indsatser i Center for Børn og 
Læring i Lejre Kommune og er blandt andet leder af kommunens 
ressourceteam på dagtilbudsområdet. Han har tidligere arbejdet 
som pædagogisk konsulent og som adjunkt og lektor på Professi-
onshøjskolen Absalon med særligt fokus på pædagogik og ledelse.

Mette Nors
Pædagogisk 
konsulent 
i Dafolo

Ved tilmelding til læringsdagen 
kan du få et godt tilbud!
Procesfacilitering i dagtilbud af Erik Sassersen Møller
Tilbudspris: kr. 200,- ekskl. moms. (Normalpris kr. 280,- ekskl. moms)

Med i prisen
Bogen Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud – viden og værktøjer 
af Frank Spring og Heidi Honig Spring (værdi kr. 239,- ekskl. moms) er inkluderet i 
prisen for læringsdagen. 

Bogen bliver udleveret på læringsdagen. 

HEIDI HONIG SPRING OG FRANK SPRING

Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoneri dagtilbud
Viden og værktøjer

Faglige fyrtårne, som blev introduceret med den styrkede pædagogiske læreplan, og andre res-

sourcepersoner er helt centrale figurer i dagtilbud i forhold til at styrke den generelle pædagogiske 

kvalitet såvel som kvaliteten i de særlige indsatser. 
Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud må have kompetencer på mange forskel-

lige områder for at kunne bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling. Der er tale om områder, 

som definerer ressourcepersonen som en ”særlig professionel” med egne funktioner og egne 

professionsfelter. Samtidig er det afgørende for faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner, at 

de er i stand til at omsætte intentionerne med deres eksistens og de mange indsatsområder til 

konkret praksis.

Denne bog handler om netop faglige fyrtårne og andre ressourcepersoners konkrete arbejde på 

dagtilbudsområdet, og den er en håndsrækning i deres bestræbelser på at hjælpe dagtilbuddene 

med at indfri læreplanskrav, øget fokus på tidlig indsats og indsatser i forhold til børn med særlige 

behov og styrkede børne- og læringsfællesskaber mere generelt. Bogen består af tre dele. Den første tager fat på, hvorfor faglige fyrtårne og andre ressource-

personer har en så central rolle i dagtilbuddet, mens anden del behandler, hvad faglige fyrtårne 

og andre ressourcepersoners arbejde består af, og hvilke kompetencer de bør besidde. Tredje 

og sidste del indeholder en lang række praksisnære værktøjer, der understøtter, hvordan faglige 

fyrtårne og andre ressourcepersoner kan arbejde i praksis.
Bogen henvender sig til faglige fyrtårne, ressourcepædagoger, støttepædagoger, specialpædago-

ger, eksterne konsulenter, vejledere og ”eksperter” (fx fra PPR), institutionsledere/pædagogiske 

ledere og pædagogiske konsulenter/udviklingskonsulenter med opgaver i dagtilbud. 

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns trivsel, læring, udvikling 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 undervi-

sere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.
I serien er blandt andet udkommet Fra intention til praksis - meningsfulde mål for læringsmiljøer i dagtil-

bud af Søren Smidt og Suzanne Krogh og Systematisk refleksion i pædagogisk praksis - nye handlemu-

ligheder og bedre trivsel af Søren Fisker.

ISBN  978-87-7160-974-5

9 788771 609745

ISBN 978-87-7160-974-5

Varenr. 8043

Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud 

LÆRINGSMILJØER I DAGTILBUD

· ERIK SASSERSEN MØLLER ·

PROCES-
FACILITERING 
I DAGTILBUD 

tæt på ledelse i dagtilbud



  

PROGRAM FOR DAGEN

8.30 - 9.00:   Registrering samt kaffe/te og morgenmad

9.00 - 9.15:   Velkomst og tjek ind v/Mette Nors

9.15 - 10.00:   Hvorfor har vi faglige fyrtårne i dagtilbud? v/Frank Spring
Vi starter læringsdagen med at indkredse, hvorfor det i det hele taget er blevet aktuelt 
at have faglige fyrtårne i dagtilbud. De faglige fyrtårnes og andre ressourcepersoners 
berettigelse drøftes, og vi uddyber forståelsen af faglige fyrtårne og andre ressource-
personer som afgørende for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. 

10.00 - 10.15:   Fagligt pitstop v/Mette Nors
Drøftelse af læringspointer og opsamling af spørgsmål: Var der noget, der undrede mig, 
og hvad ønsker jeg at blive endnu klogere på?

10.15 - 10.30:   Kort pause med frugt

10.30 - 11.45:   Hvad består faglige fyrtårnes arbejde af, og hvad skal de kunne?  v/Frank Spring
At være fagligt fyrtårn er at være en ny slags professionel i dagtilbuddet. Vi kigger nær-
mere på, hvad der ligger i denne funktion, hvilke forskellige roller den kan indebære og 
ikke mindst, hvilke kompetencekrav den fører med sig. 

11.45 - 12.45:   Frokost

12.45 - 13.30:   Hvad består faglige fyrtårnes arbejde af, og hvad skal de kunne?  
   (fortsat) v/Frank Spring

13.30 - 14.00:   Fagligt pitstop v/Mette Nors
Drøftelse af læringspointer og opsamling af spørgsmål: Var der noget, der undrede mig, 
og hvad ønsker jeg at blive endnu klogere på?

14.00 - 14.15:   Pause med kaffe og kage

14.15 - 15.30:   Hvordan er man fagligt fyrtårn i praksis? Vi har fokus på værktøjer! v/Frank Spring
Vi fokuserer på, hvordan faglige fyrtårne blandt andet ved at benytte sig af konkrete 
værktøjer kan agere i praksis. Vi gennemgår eksempler på sådanne værktøjer, og  
deltagerne får mulighed for at drøfte deres egne praksiserfaringer med hinanden.

15.30 - 16.00:   Tjek ud og tak for i dag v/Mette Nors
Gennem en faciliteret proces udvælges ved hvert bord to spørgsmål fra dagens pit-
stops, som deltagerne ønsker at få foldet ud i Frank Springs opfølgende artikel.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Før læringsdagen
To uger før læringsdagen modtager deltagerne en flipped learning-pakke indeholdende en video, en 
artikel og et kapitel fra en relevant bog.

Efter læringsdagen
To måneder efter konferencen modtager deltagerne en artikel af Frank Spring. Artiklen tager afsæt i to 
centrale spørgsmål stillet af deltagerne på læringsdagen.



Relevante titler: 
è	Fra intention til praksis – meningsfulde mål for læringsmiljøer  

i dagtilbud af Søren Smidt og Suzanne Krogh
è	Systematisk refleksion i pædagogisk praksis – nye handle- 

muligheder og bedre trivsel af Søren Fisker
è	Ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud  

– fra ny viden til handling i praksis af Stine Elverkilde
è	Det gode børneliv for 0-2-årige – det pædagogiske grundlag  

forklaret af Ida Elbæk

Praktiske oplysninger om læringsdagen
Tid: 4. november 2020 i Horsens og 11. november 2020 i Brøndby 

Konferencested: Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme  
organisation (samlet tilmelding).

     HUSK, at du som medlem af ”I børnehøjde” får 10% rabat på deltagerprisen. 

  Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 2. oktober 2020.

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

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

D
afolo - 12.19 - 175

SØREN FISKER

Systematisk refleksion 
i pædagogisk praksis

LÆRING I  
DAGTILBUD

Pædagogisk personale oplever jævnligt at have børn i institutionen, som udfordrer, giver bekym-
ringer og har en begrænset trivsel. Det kan eksempelvis være børn, som ofte slår, bider, skubber 
eller græder. Det kan også være børn, som personalet oplever har svært ved at fordybe sig, har 
svært ved, at der bliver stillet krav, eller har begrænsede legerelationer.

Denne bog går på en praksisnær og inspirerende måde i dybden med, hvordan pædagogisk per-
sonale gennem en systematisk refleksionsproces effektivt finder nye forståelser for og enkle hand-
lemuligheder til at hjælpe barnet i trivselsvanskeligheder. Bogen giver helt konkrete metoder og 
analyseværktøjer, der understøttes af illustrative eksempler fra mere end 25 refleksionsprocesser 
med stueteam i dagtilbud over hele landet. 

Systematisk refleksion giver pædagogisk personale mulighed for at få sat deres faglighed i spil på 
en meningsfuld måde. Ud over at hjælpe det enkelte barn giver bogen væsentlig inspiration til alle 
dem, der er optaget af inklusion, gode læringsmiljøer, tidlig opsporing, faglig ledelse og styrkelsen af 
professionelle læringsfællesskaber.  

Bogen henvender sig til pædagogisk personale, dagtilbudsledere, studerende, dagplejere samt  
konsultative supportfunktioner som inklusionsvejledere, pædagogiske vejledere og pædagogiske 
konsulenter.

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 tilrettelægge gode  
betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrig-
hed 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 Inklusionsvejledning i dagtilbud (Dorthe Andersen og Katrine  
Tranum Thomsen) og Aktionslæring i pædagogisk praksis (Suzanne Krogh og Søren Smidt). 

ISBN  978-87-7160-521-1 

9 788771 605211

ISBN 978-87-7160-521-1

Varenr. 7733
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Nye handlemuligheder og bedre trivsel

STINE ELVERKILDE

Ledelse af professionelle 
læringsfællesskaber 

i dagtilbud
Fra ny viden til nye handlinger i praksis

Hvordan skaber vi dagtilbud af høj kvalitet? Hvordan får vi ny viden til at blive til nye handlinger 
i praksis? 

I en tid, hvor der kontinuerligt produceres ny viden om god pædagogisk praksis, og hvor dagtil-
budsloven og den styrkede pædagogiske læreplan stiller nye krav, er disse spørgsmål væsentlige 
at stille sig selv – både som pædagogisk leder, dagtilbudsleder, områdeleder eller som leder eller 
konsulent på forvaltningsniveau.

I denne bog præsenteres professionelle læringsfællesskaber som en del af svaret på disse spørgsmål. 

Her stilles der skarpt på ledelse af medarbejdernes læring og den ledelsesmæssige opgave med 
at skabe organisatoriske forudsætninger for, at ny viden kan blive til nye handlinger i praksis. 
Herved sikres det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling i pædagogisk hverdagspraksis til gavn 
for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen ser nærmere på centrale byggesten i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan de 
kan oversættes til fire specifikke ledelsesformer:
• Retningsskabende ledelse – fælles vision og værdier
• Distribueret ledelse – udvikling af kollektiv kompetence
• Kollaborativ ledelse – deprivatisering af praksis
• Pædagogisk ledelse – understøttende strukturer 

Undervejs præsenteres tankevækkende cases, der har til hensigt at vise kompleksiteten i ledel-
sesopgaven – ikke blot glansbilledet. I bogens appendiks findes desuden konkrete værktøjer til at 
arbejde videre med udviklingen af professionelle læringsfællesskaber og dagtilbud af høj kvalitet.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns trivsel, læring, udvikling 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 undervi-
sere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.

I serien er blandt andet udkommet Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis – synlig læring og kvalitets-
udvikling i dagtilbud af Stine Elverkilde og Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud af Ane Qvortrup, 
Majbritt Skriver Laustsen og Lotte Langaa Tjalve.

ISBN  978-87-7160-811-3

9 788771 608113

ISBN 978-87-7160-811-3

Varenr. 7904
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LÆRINGSMILJØER 
I DAGTILBUD

Tilmeld dig 
inden d. 15. august 

2020 og få 
300,- i rabat

I børnehøjde (medlemsklub) 
– inkl. netværk og digitalt magasin. 
(Se alle fordelene på www.ibornehojde.dk)

Meningsfulde mål og en styrket 
evalueringskultur i dagtilbud

SØREN SMIDT OG SUZANNE KROGH

Fra intention til praksis

LÆRING I  
DAGTILBUD

Denne lille bog beskriver, hvordan man på meningsfuld og givende vis kan arbejde med 
pædagogiske mål og målsætninger i dagtilbud. Det belyses, hvordan man kommer fra pædagogisk 
intention til pædagogisk praksis, og hvordan man kan sikre, at alt det, man gerne vil med børnene, 
bliver til konkrete handlinger i praksis sammen med børnene. Ved at arbejde kritisk, refleksivt og 
børneorienteret med pædagogiske målformuleringer styrkes ikke kun sammenhængen mellem 
intention og praksis, men også dagtilbuddets evalueringskultur, som skal danne grundlag for en 
stadig udvikling af gode læringsmiljøer og en øget pædagogisk kvalitet.

Bogen er bygget op af fem lettilgængelige kapitler, og den giver eksempler på, hvad gode mål 
er, hvordan man formulerer dem, hvordan og hvorfor man med fordel kan sætte mål for både 
børnegruppen og det pædagogiske personale, og hvad der kan være udfordrende og svært ved at 
komme fra intention til praksis.

Bag bogen står Søren Smidt og Suzanne Krogh, der også er forfattere til bestsellerne Aktionslæring 
i pædagogisk praksis (2014) og Pædagogiske rutiner i dagtilbud (2018).

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 bl.a. udkommet Systematisk refleksion i pædagogisk praksis (Søren Fisker) og Ledelse 
af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud (Stine Elverkilde).

ISBN 978-87-7160-754-3
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Fra intention til praksis
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