
25. november 2020 

Konference om dagtilbud af 
høj kvalitet

Nyborg Strand Hotel
Østerøvej 2, DK-5800 Nyborg



Program

9.00 – 9.30 Ankomst, indregistrering og let morgenmad

9.30 – 10.00 Velkomst 
v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

10.00 – 10.45 Evaluering - at finde vej mellem magi og målopfyldelse
v. Anne Kjær Olsen, Københavns Professionshøjskole

10.45 – 11.15 Pause og mulighed for at besøge Praksiskonsulenternes café og Emu-standen

11.15 – 12.30 Temamøder - runde 1
For beskrivelse af temamøder se næste side

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Temamøder - runde 2
For beskrivelse af temamøder se næste side

14.45 – 15.00 Pause og mulighed for at besøge Praksiskonsulenternes café og Emu-standen

15.00 – 15.45 Udvikling af en systematisk evalueringskultur
En faglig talk med Anne Kjær Olsen, Caroline Howard Grøn, Hanne Laursen og Jan Thorhauge 
v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag
v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

Praksiskonsulenternes café: 
 I Praksiskonsulenternes cafe kan du høre om vores gratis rådgivningsindsatser. Praksiskonsulenterne tilbyder mål-
rettede og praksisnære rådgivnings-forløb til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan den pædagogiske 
kvalitet kan udvikles og styrkes. emu.dk/dagtilbud/praksiskonsulenterne

Emu-stand: 
I emu-standen kan du få en virtuel rundtur på emu.dk/dagtilbud og se et udvalg af de materialer, der kan tilgås på 
hjemmesiden.



Oversigt over temamøder

Temamøde 1: Inddragelse og synliggørelse af 
børns perspektiver 
v. Hanne Laursen og Pia Rauff Krøyer, lektorer og 
underviserer på pædagoguddannelsen, VIA 

Personalets opmærksomhed og sensitivitet over for børns 
perspektiver kan forstås som noget situationsbestemt og 
relationelt, der kan opstå i øjeblikke i det pædagogiske 
personales daglige kontakt med børn. På temamødet ud-
forskes, hvordan det pædagogiske personale kan inddrage 
børns perspektiver, når de evaluerer læringsmiljø. Delta-
gerne vil blive inddraget i refleksioner over, hvordan børns 
perspektiver kan begribes, synliggøres og fastholdes i den 
pædagogiske hverdag og inspirere til udvikling af evalue-
ringskulturen. 

Dette temamøde henvender sig primært til pædagogisk 
personale.

Oplæg i plenum

Evaluering - at finde vej mellem magi og 
målopfyldelse 
v. Anne Kjær Olsen, uddannelsesleder ved Videreuddan-
nelsen i Københavns Professionshøjskole (KP) 

Udvikling af en evalueringskultur spiller en vigtig rolle i ar-
bejdet med at styrke den pædagogiske kvalitet. Evaluering 
handler imidlertid ikke bare om klare mål, gode data og 
stærk analyse, men også om at kunne indtage børns per-
spektiver og anvende sin faglige dømmekraft. Oplægget 
vil stille skarpt på bl.a. sammenhængen mellem evaluering 
set i et forvaltningsperspektiv og evaluering i dagtilbud 
– og betydningen heraf for kvalitetsarbejdet. Ofte taler 
vi indforstået om kvalitet i dagtilbud, men hvad handler 
kvalitet egentlig om, og hvordan ser det ud i pædagogisk 
praksis? Kvalitet i dagtilbud rummer bl.a. et element af 
magi, og god pædagogik handler også om at skabe ma-
giske øjeblikke. Men hvordan indfanger vi magien i vores 
evalueringsarbejde? 

Udvikling af en systematisk evalueringskultur - 
en faglig talk 
med Anne Kjær Olsen, Caroline Howard Grøn, Hanne 
Laursen og Jan Thorhauge Frederiksen v. Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsmini-
steriet 

Panelet drøfter bl.a., hvad der henholdsvis fremmer og 
hæmmer udviklingen af evalueringskultur, samt hvad 
ledelsens opgave er i evalueringsarbejdet. Panelet fokuse-
rer særligt på, hvordan evaluering kan blive en del af den 
daglige pædagogiske praksis som en del af kerneopga-
ven. Formålet med den faglige talk er at belyse, hvordan 
forskellige perspektiver på evalueringskultur kan spille 
med og mod hinanden, samt at udfolde de muligheder og 
begrænsninger, som forskellige perspektiver på evalue-
ringskultur rummer. 

Temamøde 2: Intentionel pædagogisk 
praksis – at arbejde sammenhængende med 
læreplanstemaerne og de pædagogiske mål 
v. Søren Smidt, Cand. Psych. ph.d., Københavns 
Professionshøjskole 

De pædagogiske mål i den styrkede pædagogiske læreplan 
skal konkretiseres, så det bliver muligt at forstå og omsætte 
målene til specifikke og intentionelle handlinger i praksis. 
Det er afgørende, at ledelse og personale sammen formu-
lerer mål, som udtrykker en fælles kurs og retning for det 
enkelte dagtilbuds pædagogiske arbejde. Dette medvirker til 
at styrke systematik, refleksion, improvisation og orientering 
mod børnenes behov. På temamødet er der mulighed for at 
drøfte egne erfaringer med arbejdet med mål på baggrund 
af en kort film og konkrete eksempler fra praksis.

Dette temamøde henvender sig primært til pædagogisk 
personale.



Temamøde 3: Mellem nærvær og målstyring 
- evaluering af det pædagogiske arbejde i 
dagpleje og vuggestue 
v. Ida Elbæk, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet

Når evalueringsopgaven møder hverdagslivet i dagpleje og 
vuggestue, kan der i hverdagens rutinesituationer opstå et 
spændingsfelt mellem nærvær og målstyring. På temamø-
det udforskes de faglige dilemmaer, der kan opstå, når vi 
retter fokus mod evaluering i og af det pædagogiske ar-
bejde. Temamødet er bygget op over et forskningsbaseret 
oplæg samt en kreativ del, hvor vi skal tegne de pædago-
giske refleksioner, som efterfølgende kan tages med hjem 
og arbejdes videre på. 

Dette temamøde henvender sig primært til pædagogisk 
personale i dagpleje og vuggestue.

Temamøde 4: Dokumentation i evalueringspraksis
v. Persille Schwartz, udviklingskonsulent i Holbæk Kom-
mune og Lone Rasmussen, pædagogisk leder i Holbæk 
Kommune 

Hverdagens dokumentationspraksis har afgørende betyd-
ning for arbejdet med evalueringskultur i dagtilbud. Dette 
temamøde handler om, hvad forskellige typer af doku-
mentation kan give os viden om, og hvordan forskellige 
typer af dokumentation kan berige vores allerede eksi-
sterende viden. På temamødet præsenteres en case, hvor 
erfaringerne fra arbejdet med dokumentation har ført til 
ændringer i den pædagogiske praksis og i prioritering af 
ressourcer. Deltagerne får mulighed for at drøfte egen 
dokumentationspraksis med afsæt i casen.

Dette temamøde henvender sig primært til pædagogisk 
personale.

Temamøde 5: Evalueringskultur og opbygning af 
evalueringskapacitet 
v. Malene Skov Dinesen, indehaver og chefkonsulent i 
Ineva

Opbygning af en stærk evalueringskultur og evalueringska-
pacitet er afgørende for udvikling af kvalitet i det pædago-
giske arbejde. Evaluering skal integreres i den pædagogiske 
profession og i den professionelle kultur som en faglig 
opgave, der understøtter det daglige pædagogiske arbejde. 
Dette temamøde tager afsæt i, hvad der karakteriserer en 
stærk evalueringskultur, og hvordan evalueringskulturen i 
det enkelte dagtilbud kan styrkes og understøttes. Delta-
gerne inddrages i små øvelser og fælles refleksioner.

Dette temamøde henvender sig primært til ledere i dagtil-
bud og konsulenter.

Temamøde 6: På besøg i kvalitetsmålingernes 
maskinrum
v. Jan Thorhauge Frederiksen, forsker i dagtilbudskvalitet, 
Københavns Universitet

Kvalitetsmålinger kan umiddelbart se ud, som om de er lette 
at fortolke, men bag deres udformning ligger en række be-
slutninger og deraf afledte fortolkninger og begrænsninger. 
Hvis kvalitetsmålinger skal bruges til at evaluere og udvikle 
den pædagogiske praksis, er det en hjælp at forstå mekanik-
ken i maskinrummet bag kvalitetsmålinger. På temamødet 
præsenteres eksempler på kvalitetskategorier, og deltagerne 
inddrages i en diskussion af eksemplerne med afsæt i egne 
oplevelser og erfaringer.
 
Dette temamøde henvender sig primært til ledere i dagtil-
bud og konsulenter.

Temamøde 7: Faglig ledelse af kvalitetsudvikling 
v. Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center 
for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet og Tea Fogh Mor-
tensen, daginstitutionsleder, Frederiksberg Kommune

Faglighed og kvalitet hænger tæt sammen. På temamødet 
præsenteres et leder- og forskerperspektiv på, hvordan vi 
kan forstå faglig ledelse af kvalitetsudvikling, og hvilken 
betydning faglig ledelse har for og i arbejdet med kvalitets-
udvikling. Med forventninger til lederen om at stå i spidsen 
for en evalueringskultur er der brug for, at både ledere og 
medarbejdere formår at sætte ord på, hvad evalueringskul-
tur betyder i en dagtilbudskontekst. Deltagerne får mulig-
hed for at drøfte, hvordan de bedriver faglig ledelse, og dele 
erfaringer på tværs. 

Dette temamøde henvender sig primært til ledere i dagtilbud. 

Temamøde 8: Evalueringskultur med fokus på at 
styrke mangfoldighed og ligestilling
v. Stine Del Pin Hamilton, lektor ved pædagoguddannelsen 
VIA UC

Udvikling af en evalueringskultur kan bidrage til et fokus på, 
hvordan man kan arbejde systematisk med at styrke mang-
foldighed og ligestilling i den pædagogiske praksis. Intenti-
onen er blandt andet at undersøge og udfordre etablerede 
opfattelser af, hvad der er normalt med henblik på at skabe 
lige muligheder for alle børn. På dette temamøde præsente-
res og diskuteres eksempler fra dagtilbud, der er i gang med 
at etablere en normkritisk evalueringskultur. Deltagerne 
vil derudover få et bud på en definition af faglige begreber, 
som kan bruges som afsæt for arbejdet med mangfoldighed 
og ligestilling. 

Dette temamøde henvender sig primært til pædagogisk per-
sonale og ledere i dagtilbud.
 


