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9.00 – 9.30: Ankomst, indregistrering og let morgenmad

9.30 – 10.00: Velkomst

   v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

10.00 – 10.45: Plenumoplæg 1: Vidensformer og hvordan viden kan anvendes til at 

   udvikle kvaliteten i pædagogisk praksis

   v. Ane Qvortrup, forsker i pædagogik og uddannelse, Syddansk Universitet,  

   Syddansk Universitet

   Viden er grundlaget for at skabe kvalitet og gode rammer for børns triv-

   sel, udvikling, læring og dannelse i dagtilbud. Det er samtidig kernen i  

   etableringen af en god evalueringskultur, hvor man forholder sig kritisk 

	 	 	 og	refleksivt	til	egen	praksis.	I	oplægget	præsenteres	tre	former	for	

	 	 	 viden	-	videnskabelig	viden,	pædagogisk	viden	og	erfaringsviden,	og	

   hvordan de tilsammen og i dialog med hinanden gør det muligt at tale om  

	 	 	 en	vidensbaseret	pædagogisk	praksis.

10.45 – 11.15: Pause og besøg i stande

11.15 – 12.30: Workshoprunde 1

	 	 	 For	beskrivelse	af	workshops	se	næste	side.

12.30 – 13.30:  Frokost

 

13.30 – 14.45: Workshoprunde 2

	 	 	 For	beskrivelse	af	workshops	se	næste	side.

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.45: Plenumoplæg 2: Børneperspektiver og hvordan børns perspektiver kan  

	 	 	 anvendes	til	at	kvalificere	pædagogisk	praksis

   v. Hanne Warming, professor i sociologi, barndomsforsker, Roskilde 

   Universitet 

   Børn har en særlig og anderledes viden, end den voksne har. En anerken- 

	 	 	 dende	inddragelse	af	børns	perspektiver	i	tilrettelæggelsen	af	den	pæda-	

	 	 	 gogiske	praksis	skaber	grundlag	for	demokratisk	dannelse	og	aktivt	med-	

   borgerskab - men inddragelse kan også være udfordrende og dilemma-

	 	 	 fyldt.	I	oplægget	fokuseres	på,	hvordan	viden	fra	børn	kan	anvendes	til	

	 	 	 at	udvikle	den	pædagogiske	praksis,	og	hvilke	metoder	der	findes	til	at		

	 	 	 indsamle	børns	perspektiver.	

15.45 – 16.00: Afrunding og tak for i dag

   v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Program



Konference om dagtilbud af høj kvalitet

Workshop 1: Dannelse – i dagtilbud?
v. Anders Skriver Jensen, lektor, Københavns Professionshøjskole

Med	den	styrkede	pædagogiske	læreplan	er	dannelse	blevet	et	

helt	centralt	element	i	det	pædagogiske	arbejde.	På	workshoppen	

introduceres dannelsesbegrebet forstået som selvbestemmel-

se,	medbestemmelse	og	solidaritet,	og	der	gives	eksempler	på,	

hvordan	der	kan	arbejdes	pædagogisk	med	dannelse.	På	baggrund	

af	deltagernes	konkrete	erfaringer	fra	praksis,	drøftes	idéer	til	

arbejdet	med	at	understøtte	og	udvikle	børns	dannelse.

Workshop 2: Legemiljøer – et laboratorium for 
legen
v. Helle Marie Skovbjerg, professor i leg, Designskolen Kolding

Det	pædagogiske	arbejde	med	leg	og	legemiljøer	er	grundlæg-

gende	for	dagtilbuddenes	arbejde.	På	workshoppen	sættes	fokus	

på	legen	–	på	legens	forskellige	stemninger	og	på,	hvordan	leg	

opleves	af	børn	og	voksne,	samt	hvilken	betydning	de	fagpro-

fessionelles	sprog	om	leg	har,	for	måden	de	arbejder	med	leg	på.	

Gennem	oplæg,	øvelser	og	afprøvninger	får	deltagerne	erfaringer	

med	at	designe	legeoplevelser	og	reflektere	over	legens	kvaliteter,	

udfordringer og betingelser. 

Workshop 3: Det pædagogiske personales 
ledelse af børnefællesskaber
v. Dina Dot Dalsgaard Andersen, lektor, Pædagoguddannelsen Aarhus

For børn i dagtilbud er det en betingelse for deres trivsel, læring, 

udvikling og dannelse, at de indgår i gensidige relationer og leg 

med andre børn. Derfor er ledelse af børnefællesskaber en central 

opgave	for	det	pædagogiske	personales	daglige	praksis.	På	works-

hoppen	introduceres	til	fire	vidensbaserede	og	praksisnære	stra-

tegier til ledelse af børnefællesskaber og deltagerne får mulighed 

for	at	arbejde	med	strategierne	med	afsæt	i	egen	praksis.

Workshop 4: Forældreinddragelse og et styrket 
læringsmiljø på tværs af dagtilbud og hjem
v. Kristina Avenstrup, områdeleder, Børnehusene Kokkedal, 

Fredensborg Kommune

Det	er	centralt	for	høj	kvalitet	i	dagtilbud,	at	det	pædagogiske	

personale	formår	at	inddrage	forældre	i	et	fællesskab	om	barnets	

trivsel,	udvikling,	læring	og	dannelse.	På	workshoppen	præsen-

teres	værktøjer	til	at	styrke	et	gensidigt	og	ressourceorienteret	

samarbejde,	hvor	forældre	inddrages	i	indsamling	af	og	refleksion	

over	data	om	barnets	læreprocesser.	Deltagerne	får	mulighed	for	

at	afprøve	øvelser,	som	skærper	opmærksomheden	på	muligheder	

og	barrierer	i	samarbejdet	omkring	barnet.

Workshop	5:	Faglig	refleksion	i	teams	om	børn	i	
udsatte positioner
v. Søren Fisker, forfatter og konsulent, udviklingafpraksis.dk 

En	systematisk	refleksionspraksis	giver	personalet	mulighed	for,	

at	bruge	deres	pædagogiske	faglighed	og	store	viden	om	barnet	til	

at	finde	konkrete,	enkle	og	overkommelige	svar	på,	hvordan	man	

effektivt	hjælper	barnet	i	udsatte	positioner	til	en	markant	bedre	

trivsel og udvikling. Hvordan forstår vi det enkelte barns adfærd i 

samspil	med	omgivelserne	og	læringsmiljøet,	og	justerer	dette?	På	

workshoppen	præsenteres	praksisnære	metoder	til	arbejdet	med	

faglig	refleksion	og	deltagerne	får	mulighed	for	at	arbejde	med	

afsæt	i	egen	praksis.	

 

Workshop 6: Aktionslæring som en metode til 
at udvikle hverdagspraksis
v. Jette Dam Johansen og Bodil Bloch, praksiskonsulenter, Styrelsen 

for undervisning og kvalitet sammen med personale fra Børnehuset 

Egevolden og  Børnehuset Oceanet, samt Ulla Kaarsgaard, pædagogisk 

konsulent, Hvidovre kommune. 

Aktionslæring kan anvendes som metode til at udvikle kvaliteten 

i	det	pædagogiske	arbejde.	På	workshoppen	gives	et	praksisnært	

indblik i, hvordan aktionslæring som metode har bidraget til at 

udvikle	den	pædagogiske	praksis	og	etablere	en	systematisk	eva-

lueringskultur i to dagtilbud. Grundelementer i aktionslæring som 

metode	og	de	konkrete	erfaringer	som	personale	og	forvaltning	

har	fået	med	aktionslæringsprojektet	bliver	udfoldet	på	works-

hoppen.	Samtidig	får	deltagerne	mulighed	for	at	udarbejde	egne	

aktioner	til	afprøvning	i	eget	dagtilbud.		

Workshop 7: Faglig ledelse og faglige fyrtårne 
–	facilitering	af	en	vidensbaseret	pædagogisk	
praksis
v. Lisbeth Pedersen, lektor, videreuddannelse i pædagogik og læring, 

UCL og Signe Elisabeth Kure, Dagtilbudsleder, Båring Børneunivers, 

Middelfart Kommune

Faglig ledelse og faglige fyrtårne har en afgørende rolle i at drive 

udviklingen	af	den	pædagogiske	praksis.	På	workshoppen	sættes	

fokus	på,	hvordan	faglige	ledere	og	faglige	fyrtårne	gennem	

facilitering	kan	lede	og	understøtte	en	vidensbaseret	praksis.	

Workshoppen	foregår	i	en	vekselvirkning	mellem	korte	oplæg	og	

refleksions-	og	dialogprocesser,	hvor	deltagernes	egne	erfaringer	

med	at	udvikle	en	vidensbaseret	praksis	bringes	i	spil.	

Workshop 8: Kerneelementer – forskningsviden 
omsat til handlinger i pædagogisk praksis
v. Hanne Nielsen, manager på børne- og familieområdet, Rambøll

Det	er	en	central	del	af	arbejdet	med	at	skabe	høj	kvalitet	i	dagtil-

bud,	at	arbejde	videnbaseret.	Undersøgelser	peger	imidlertid	på,	

at	forskning	ofte	formidles	og	omsættes	til	pædagogisk	personale,	

men	sjældent	bliver	en	del	af	den	daglige	praksis.	På	workshop-

pen	introduceres	til,	hvordan	kerneelementer	om	virkningsfulde	

læringsmiljøer	kan	omsættes,	så	de	bliver	meningsfulde	og	får	

direkte	betydning	for	det	konkrete	pædagogiske	arbejde.	Delta-

gerne	får	inspiration	til,	hvordan	de	kan	bruge	kerneelementer	til	

at	udvikle	praksis	og	får	mulighed	for	at	drøfte,	hvordan	kerneele-

menter	kan	sættes	i	spil	i	egen	praksis.

Oversigt	over	workshops


