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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 

Moder-FKB: 

2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 

 

Arbejdsfunktioner 

Uddannelsen ”Introduktion til pædagogisk arbejde F/I” henvender sig til flygtninge og indvandrere 
som ser sig selv i et arbejdsfelt inden for det pædagogiske dagtilbudsområde. De har ingen eller 
lidt erfaring inden for området og skal derfor have inspiration og opnå lyst til at arbejde indenfor 
arbejdsområdet.  

Uddannelsen sigter derfor mod at give deltageren en introduktion til de forskellige jobfunktioner 
inden for dagtilbudsområdet. Uddannelsen skal især tydeliggøre de dagligdags funktioner, der 
ligger i dagplejen, vuggestuen, børnehaven og den integrerede institutionstype. Dette skal ske ud 
fra kendskab til de forskellige tilbuds organisering, daglige rytmer og arbejdsrutiner.  

Deltageren skal opnå en forståelse for den danske omsorgskultur og kunne se sig selv, ind i denne 
sammenhæng. Der er, som tidligere nævnt, tale om et introducerende uddannelsesforløb, hvor 
kontakten til praksis er fokuseret på, at give indblik og forståelse for de overvejelser og 
bestemmelser (refleksioner og tiltag), der ligger bag de lovbestemte pædagogikker i det danske 
dagtilbudssystem.  

Deltageren skal være opmærksom på samspillet med børn og forældre, og kunne medvirke til at 
støtte etniske børn i deres personlige, kulturelle og sociale udvikling. Deltagerne skal endvidere 
blive klar over deres egne kulturelle kompetencer og formå at søge sparring og indgå i et 
samarbejde med kolleger inden for institutionsområdet. 

Denne uddannelse retter sig mod at introducere flygtninge og indvandrere til dagtilbudsområdet 
på en sådan måde, at de forstår betydningen af deres egen opdragelseskultur, livsform og 
arbejdsidentitet i forhold til at skabe samspil med børn, og sammenligne egen kultur med den 
danske institutionskultur.  

Ud fra en form for ”snusepraktik” får de mulighed for at udvikle kulturel kompetence både på 
tanke/forståelsesplan, følelsesmæssigt og handlemæssigt. 

 

Deltagerforudsætninger 

Der kræves ingen særlige deltagerforudsætninger  

Relevante uddannelser at kombinere med 

Uddannelsen kan med fordel kombineres med følgende uddannelser: 
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• 45572/45545: Dansk som andetsprog for F/I, basis  

• 47485: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I 

• 40625: Leg med sprog,  

• 42660: Børns leg  

• 44800: Måltidet i pædagogisk arbejde 

• 44262: Børns motorik, sansning og bevægelse 

 

2. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse 
 
Undervisningen bør tilrettelægges sådan, at der sigtes mod en pædagogisk forståelse for den 
danske institutionskultur samtidig med, at der skabes selvindsigt i forhold til egen kultur, når det 
gælder opdragelse, læring og udvikling inden for børneområdet.  
Der arbejdes ud fra en tilgang, hvor der tages hensyn til deltagernes erfaringsmæssige baggrund 
og de tilegnelseskompetencer og forforståelser, som de møder op med. Det, der er hovedformålet 
med denne uddannelse er, at deltagerne får konkrete muligheder for at ”opdage” den danske 
institutionskultur som en mulig indgang til at få arbejde i det danske samfund. Det er vigtigt, at 
introduktionen bliver på et konkret handleniveau, hvor de får mulighed for at deltage i en 
pædagogisk hverdag efter aftale med det enkelte dagtilbud. Deltagerne får herved trænet deres 
samarbejdskompetencer og gennem samarbejdet med kontaktpersonen får de mulighed for 
sparring på konkrete situationer, jvf. det handlingsorienterede mål i uddannelsen: Kan søge 
sparring og indgå i et samarbejde med kollegaer.   

 

Deltagernes multikulturelle kompetencer skal her ses som en ressource.  Der sigtes mod at 
deltagerne gennem kursusforløbet opnår ”kulturel kompetence” (se modellen nedenfor) og kan se 
deres egen opvækst og kulturbaggrund som et springbræt over i det danske dagtilbud.  
Der bliver i dette inspirationsmateriale taget udgangspunkt i Papadopoulos, Tiki og Taylors model 
for udvikling af kulturel kompetence. Modellen har fire trin og sidste trin er opnåelse af 
”Multikulturel kompetence”. Vi mener ikke at deltagerne kan nå længere end til trin to.  
Yderligere tages udgangspunkt i undervisningsmetoden SOL (samarbejde om læring). SOL-
materialet er udviklet på Interkulturelt Center i Aarhus og vil kunne være inspirationsmateriale for 
samarbejdsformer og pædagogiske tilgange.  
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Udvikling af kulturel kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gengivet fra bogen: Krop og religion af Ehlers og Mandrup. 2009) 

For at deltagerne får mest muligt ud af uddannelsen ”Introduktion til det pædagogiske arbejde” 
anbefales det, at uddannelsen lægges sammen med ”Dansk som andet sprog for F/I”, da det både 
kan give øgede danskkompetencer og længere tid til at ”fordøje” en anderledes måde at tænke 
børn, udvikling, læring og opdragelse på.  

Som en yderligere kvalificering af deltagerne til arbejdet inden for daginstitutionsområdet 
anbefales det at planlægge ”Pædagogmedhjælperen i daginstitutioner for F/I” i umiddelbar 
forlængelse af forløbet, som en pakkeløsning. Det anbefales, at underviser læser inspirations-
materialet til ”Dansk som andetsprog for F/I, basis” for at kunne anvende dansklærerens 
kompetencer optimalt i et integreret forløb.   

Afhængig af målgruppen kan det være nødvendigt at have en tolk til rådighed. Det kunne også 
være en mulighed at lave et længerevarende forløb, som er kombineret med nogle eller alle de 
nævnte relevante kurser.  

 

Temaer - Oversigt 
 

Tema 1:  Kend dig selv og de andre 

Tema 2:   Hverdagsliv i Danmark og den danske institutionskultur (begynder med samarbejds-

øvelser omkring madkulturer på tværs af kulturer og det pædagogiske måltid)   

Tema 3:  Dagplejen som dagtilbud 

Kulturel 
opmærksomhed 
overfor egen og 
andres kultur 
uden at have 
kulturblindhed 
og fordomme.

Kulturel 
vidensforståelse 
med en 
undersøgende 
tilgang på det 
sociale og 
psykologiske 
område

Kulturel 
sensitivitet
hvor der 

følelsesmæssigt 
og mentalt sker 
en identifikation 
med den anden 
kulturbærer

Kulturel 
kompetence 
Med opnåelse af 
vurderingsfærdig
heder og evne til 
at udfordre og 
takle fordomme 
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• Førtræning i video-observationer med fokus på karakteristiske træk ved dagplejen  

• Heldags praktik/fjernundervisning med dagbog på eget sprog 

• Bearbejdning, kulturanalyse og refleksion/stillingtagen 

Tema 4: Den integrerede institution som dagtilbud (med fortrinsvis etnisk danske børn, hvis det 

er muligt) 

• Før træning i video-observationer med fokus på karakteristiske træk ved den 

integrerede institution 

• Heldags praktik/fjernundervisning med dagbog på eget sprog 

• Bearbejdning, kulturanalyse og refleksion/stillingtagen 

Tema 5:  Den integrerede institution/børnehave som dagtilbud (med fortrinsvis multikulturelle 

børn og forældre, hvis det er muligt) 

• Førtræning i video-observationer med fokus på karakteristiske træk ved den 

multikulturelle institution.  

• Heldags praktik/fjernundervisning med dagbog på eget sprog 

• Bearbejdning, kulturanalyse og refleksion/stillingtagen 

Tema 6:  Opsamling på min/vores kulturelle kompetence ift. kulturel opmærksomhed, kulturel 

vidensforståelse og kulturel sensitivitet overfor egen og andres kulturer (se modellen) 

 

Tema 1: kend dig selv og de andre  

Som udgangspunkt har målgruppen flygtninge og indvandrere ingen eller lidt erfaring på 
dagtilbudsområdet og målet er, at de bliver afklaret i forhold til om området og jobfunktionen vil 
kunne passe til dem. Samtidig bør deltageren kunne tage stilling til egen opvækstbaggrund og 
opdragelse for gennem denne selvbevidstgørelse at kunne gøre sig tanker om, hvordan man vil 
være som medarbejder i en dansk børneinstitution inden for dagtilbudsområdet. 

Temaet har særligt fokus på at udveksle erfaringer med hinanden og opnå en kulturforståelse for, 
hvilken baggrund de selv kommer fra og hvilke ressourcer og kompetencer de kan bringe i spil 
inden for de danske institutionsrammer.  

Har målgruppen svært ved at kommunikere med sprog kan de f.eks. mime med mimespil, hvordan 
deres opdragelse, skolegang og livsform foregik, hvis de er motiveret herfor. De kan også tegne 
figurbilleder der skildrer bestemte opvækstvilkår, skolegang og arbejdsliv m.m. 

Under temaet skal følgende emner behandles: 
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• Hvem er jeg og hvem er du? 

• Hvilken kultur er jeg bærer af og hvor er jeg i min nuværende situation? 

• Hvorfor er vi her i denne sammenhæng? 

• Kulturel opmærksomhed 

• Kulturblindhed 

 

Tema 2: Hverdagsliv i Danmark 

Temaet rummer den kulturelle viden om det danske omsorgssystem med særligt fokus på, at vi er 
et institutionsland, hvor vi har institutioner fra ”vugge til krukke”. I den danske kultur er der fokus 
på tre former for pædagogisk omsorg: 

1. at dække barnets primære behov for omsorg (behovsomsorg) 

2. at kunne bringe barnet i læring og udvikling (udviklingsomsorg) 

3. at kunne inddrage barnet i sin egen udvikling i stedet for at opdrage det på en ydrestyret 
måde. I den danske kultur er inddragelse og guidning metoder, der har afløst de mere 
autoritære opdragelsesformer, og vi er underlagt en dagtilbudslov og en revselseslov. 

Undervisningen skal være på et meget konkret plan, gerne med korte YouTube-videofilm, som 
illustrerer omsorgsformerne i den danske kultur, og som giver muligheder for at drage 
sammenligninger til deltagerens eget kulturmønster. Formålet er, at deltagerne får en 
fornemmelse for, at dette institutionelle sikkerhedsnet følger familien og barnet frem til barnet 
bliver 18 år. Hvad er pædagogik i dagtilbuddet i Danmark? Dette spørgsmål bliver 
omdrejningspunktet.  

Under temaet kan følgende emner behandles: 

• Hvordan ser hverdagen ud for en dansk familie som er på arbejdsmarkedet? 

• Hvad er et arbejdssamfund? 

• Hvad er forskellen på en far og en mor og den professionelle omsorgsgiver? 

 

Tema 3: Dagplejen som dagtilbud 

Temaet tager udgangspunkt i, at deltageren kommer ud i praksis i specifikke fremmedpasnings-
former og får indblik i, hvorledes dagligdagen fungerer med rutiner og bestemte pædagogiske 
handlinger. At deltageren får indblik i, hvor kerneydelsen udspringer fra, om omsorgsgiveren har 
en længerevarende uddannelse og hvor omsorgsgiveren har lært om børns udvikling, psykologi, 
pædagogik og samfundsforhold, eller om denne er ufaglært inden for området.  
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Det pædagogiske personale i institutionerne er uddannet til at kunne udføre pædagogiske 
aktiviteter, der fremmer barnets trivsel, læring og udvikling. Mødet med dagplejeren er en 
omsorgsgiver, som kan have en anden uddannelse uden for børneområdet f.eks. inden for kontor- 
eller servicefag eller inden for håndværksfag. De kan have en forholdsvis kort 
uddannelsesbaggrund. De har mulighed for at kunne tage en pædagogisk assistent uddannelse 
eller komme på grundkursus og bygge AMU-forløb videre på.  

Der kan være kulturelle og organisatoriske forskelle mellem disse faggrupper. Både den 
kommunale dagpleje og de pædagogiske institutioner er lige for dagtilbudsloven og underlagt de 
samme reformer. Den kommunale dagpleje har efterhånden udviklet deres egen 
”dagplejepædagogik”, hvor de for det meste er i en alene-kultur med en gennemsnitsnormering 
på 4 børn. Derudover har de tilsyn og sparring fra deres faste dagplejepædagog og de har 
mulighed for at komme i legestuegrupper helt op til heldagslegestue, hvor de kan udveksle 
erfaringer og give hinanden sparring.  

Under temaet kan man berøre følgende emner: 

• Dagplejens rutiner og daglige arbejdsopgaver med fokus på at kunne støtte etniske børn i 

deres personlige, kulturelle og sociale udvikling 

• Dagplejepædagogikken, hvad bygger denne på? 

• Fokus på karakteristiske træk ved dagplejen (YouTube-videooptagelser fra dagplejen)  

• Personalets relationelle samspil med børn og forældre 

• Hvordan er det at indgå i sparring og samarbejde med personalet? 

 

Tema 4: Den integrerede institution som dagtilbud  

Denne institutionstype kan rumme barnet fra ca. 9 måneder til 12 år. I dette inspirationsmateriale 
er valgt kun at have fokus på førskoleområdet for at mindske kompleksiteten. Det giver 
målgruppen mulighed for at se førskolebarnet i et udviklingsperspektiv og få en fornemmelse for, 
hvordan det faguddannede personale arbejder pædagogisk. Hvordan er deres arbejdsgange og 
arbejdsmetoder anderledes end dagplejeren med dennes dagplejepædagogik? 

Under temaet kan følgende emner behandles: 

• Institutionspædagogikken med fokus på selvstændighedstræning (se YouTubefilm..) 

• Institutionspædagogikken med fokus på læring og udvikling (se YouTubefilm..) 

• Institutionspædagogikken med fokus på forældreinddragelse  

• Personalets relationelle samspil med børn og forældre 

• Hvordan er det at indgå i sparring og samarbejde med personalet? 
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Tema 5: Den integrerede institution/børnehave som dagtilbud (med fortrinsvis 
multikulturelle børn og forældre) 
Hvad gør institutioner anderledes når personalet har multietnisk baggrund i forhold til 
institutioner med etnisk dansk personale? Hvordan er deres arbejdsgange og arbejdsmetoder 
anderledes end dagplejerens dagplejepædagogik og den danske integrerede-/børnehave-/ 
institutionspædagogik? 
 
Under temaet kan følgende emner behandles: 

• Interkulturel pædagogik i børnehøjde 

• Den interkulturelle børnepædagogik med fokus på læring og udvikling 

• Personalets relationelle samspil med børn og forældre 

• Hvordan er det at indgå sparring og samarbejde med personalet? 

 

Tema 6: Opsamling på min kulturelle kompetence 

I dette tema samler deltagerne op på deres beskrivelser ud fra de 3 praksisindsamlinger og laver 
med fælles hjælp en individuel minirapport eller statusbeskrivelse ved hjælp af fx. billeder af den 
merviden de har fået i forhold til deres egen kulturelle opdragelsesbaggrund og den nyerhvervede 
praksisviden om institutionernes opdragelsespraksis. Se kulturtrappen. 

• Min kulturelle opmærksomhed 

• Min kulturelle vidensforståelse 

• Min kulturelle sensitivitet 

 

4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 

Didaktiske overvejelser 

Overordnet vil vi foreslå, at holdet er på ca. 12 deltagere, da det er nødvendigt hurtigt at skabe en 
høj grad af fortrolighed, både fordi målgruppen kan være sårbar og der kan være meget forskel på 
gruppens kompetencer.  

Det er væsentligt, at målgruppen stifter bekendtskab med institutionslandskabet i praksis. Derfor 
har vi valgt, at de skal ud i besøg på 3 forskellige institutionstyper. Det kræver at det er muligt at 
finde kommunale samarbejdspartnere, som vil tage praktikanter i små grupper af 2 til 3 personer 
og bruge tid og energi på at følge og vejlede dem. Opgaven kan varetages af en kontaktperson fra 
dagtilbuddet, som forud skal være orienteret om indhold, form og skemastruktur og være 
behjælpelig ved dagbogsskrivningen. Kontaktpersonen har mulighed for sparring med underviser 
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på praktikdagene. Det er vigtigt, at det er en person som har interesse for og er indstillet på at 
varetage opgaven. 

Papadopoulos, Tiki og Taylors model for udvikling af kulturel kompetence kan illustrere de mulige 
udviklingstrin, der kan bringes i spil under uddannelsen. (se bogen: Krop og religion af Ehlers og 
Mandrup. 2009) 

 

Temaerne rummer fundamentet for at kunne opnå kulturel opmærksomhed, og være bevidst om 
kulturblindhed og fordomme, som kan skabe misforståelser og samarbejdsvanskeligheder i 
jobfunktionen. De tre trin på kulturtrappen viser de udviklingsbevægelser, der er i fokus. 

I hele uddannelsesforløbet er det vigtigt at udvikle en fortrolighed til deltagerne hver især og som 
gruppe, for at de vil kunne føle sig trygge og turde at åbne op. Det er vigtigt, at de kan arbejde 
med deres egen selvbevidsthed og forståelse for den anden og de kulturrygsække, de er bærere 
af. At kunne føre dagbog på eget sprog med skrift, symboler eller tegninger er meget vigtigt at få 
introduceret allerede på førstedagen. 
 
Modellen fra SOL-materialet nedenfor illustrerer, hvorledes centrum er bygget op om træning i at 
samarbejde omkring læring og udvikling af de fælles mål beskrevet i målbeskrivelsen. Modellen 
skitserer den læringsforståelse, som ligger bag opgaverne og tilrettelæggelsen af uddannelsen. Det 
er hensigten, at deltageren i samarbejdet om læring udvikler en forståelse for at kunne indtage 
forskellige roller og funktioner undervejs i læreprocessen, og at underviseren kan fungere som 
rollemodel og facilitator (se SOL – materialet). 

Følgende rollefunktioner vil skulle kunne cirkulere ind over uddannelsesforløbet, således at 
deltagerne kan prøve dem af og udvikle på deres tilegnelseskompetencer: 

• Vejviserrollen med fokus på at alle gruppemedlemmerne får den hjælp de har behov for. 

Kulturel opmærk-
somhed overfor egen 
og andres kultur uden 
at have kulturblindhed 
og fordomme.

Kulturel vidensfor-
ståelse med en 
undersøgende tilgang 
på det sociale og 
psykologiske område

Kulturel sensitivitet 
hvor der følelsesmæs-
sigt og mentalt sker en 
identifikation med den 
anden kulturbærer
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• Ressourcepersonrollen med fokus på at udvikle viden, færdigheder og holdninger 

• Tillidsskaberrollen med fokus på at udvikle tillid, konflikthåndteringskompetence og en 

anerkendende tilgang. 

• Materialepersonrollen med fokus på at de nødvendige arbejdsredskaber er tilgængelige 

• Reporterrollen med fokus på fælles kommunikation og på at udvikle medlemmernes 

formidlingskompetence.

 

Modellen ovenfor viser, hvorledes opgaverne kan bringes ind i en læringsforståelsesramme, hvor 
både underviser og deltagere udvikler på disse kompetencer. 

Modellen nedenfor viser, hvorledes de 6 temaer danner baggrund for bearbejdelsesprocesserne, 
hvori der indgår ressourcekort til hvert tema, videotræning og praksislæring  

 

 

 

 

 

 

udvikling af 
samarbejds-

evner og 
strategier for 

et godt 
samarbejde
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udvik-
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F.eks. 
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Film/bil-
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Undervisningsmaterialet 

Materialet vil fortrinsvist kunne bestå af videomateriale fra kommuner og forskningsinstitutioner. 
En materialebank (se f.eks. referencelisten) bygget op omkring temaerne, som beskriver 
dagliglivet og de gøremål, som man har i de kommunale dagtilbud i dagens Danmark. 

Underviserne har mulighed for at bruge bilagene som baggrundsviden (se bagerst i materialet).  

Bilag 1: Dagplejepædagogikkens kendetegn 2017 

Bilag 2: Eksempel på en integreret institutions arbejde med kerneopgaven 

Bilag 3: Regeringens udspil på daginstitutionsområdet ” Stærke dagtilbud” 

 

Eksempel på et 10 dages tematiseret forløb. 
 

Dag  1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
 
Kend dig selv 
og lær de andre 
at kende 
SOL-øvelser 
 

 
Måltidet som et 
redskab til 
fælleskab. 
Gruppearbejde 
om indkøb, 
fælles 
madlavning og 
spisning 

 
Træning i pædagogisk 
observation med 
fokus på: 

• Trivsel 
• Læring 
• Udvikling 
• Selvforvaltning 
• Inklusion 

 
 

 
Praktik i en 
dagpleje 
med f.eks. 
anden etnisk 
dagplejer 
 

 
Bearbejdning af 
observationer: 
Hvad er 
forskellene på 
dansk kultur og 
min kultur 

Hverdagsliv i 
Danmark 
 
 
 

Etnisk 
historiefortælling 
 
 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

Uge-evaluering 
på basis af 
dagbog på 
eget sprog 
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Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 
Praktik i en 
integreret 
institution. 
Overvejende 
etnisk dansk 
institution 
 
 
 

Bearbejdning af 
observationer: 
Hvad er 
forskellene på 
dansk kultur og 
min kultur 
 
 
 

Praktik i en 
integreret 
institution. 
Overvejende 
multikulturel 
institution 
 
 
 

Bearbejdning af 
observationer: 
Hvad er 
forskellene på 
dansk kultur og 
min kultur 
 

Gruppearbejde 
omkring 
”Minirapporten” 
 

Gruppearbejde 
omkring 
”Minirapporten” 

Fremlæggelse 
 
 
Selvevaluering på 
baggrund af 
”dagbogen” 
 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

Dagbog på 
eget sprog 

AMU evaluering 
 

 
 

De pædagogiske overvejelser i forhold til tilrettelæggelsen af skemaet har været at følge 
Papadopulos’ teori. Før man kan forholde sig til andres kultur må man først forholde sig til sin 
egen. Derfor lægger vi ud med temaet ”kend dig selv” efterfulgt af ”hverdagsliv i Danmark”.  

Herefter har vi valgt at sætte fokus på deltagernes oplevelse af at være et hold og et fællesskab 
gennem indkøb og forberedelse til et fælles måltid. Her er der mulighed for den enkelte til at 
bruge sine ressourcer. Deltagerne fortæller deres egen historie om opvækst og børneopdragelse, 
under hensyntagen til at der kan være deltagere, som ikke magter dette på grund af traumer eller 
problematiske opvækstbetingelser. Derfor vil det være den almene fortælling om opvækst og 
opdragelse, ikke nødvendigvis den meget personlige.  

For at opnå at kompetencerne er praksisnære, har vi planlagt at deltagerne skal i praktik i 3 hele 
dage. Optakten til de tre dage er ens med øvelser i observation og opfølgningen. Dagene efter 
praktikkerne er også ens, med bearbejdning af observationerne.  Derimod ligger der en 
progression i forløbet i forhold til praktikstederne, hvor vi begynder med det, der er mest 
familiært og fortsætter til det mere institutionsprægede. Første sted er en dagpleje, gerne med en 
dagplejer af anden etnisk oprindelse, ud fra den betragtning at dagplejen nok er det, der mest 
ligner det deltagerne kender. Endvidere kunne den etniske dagplejer være en fin rollemodel.  

Anden praktik er i en integreret institution med overvejende danske børn. Her ser deltagerne den 
danske institutionskultur og behøver kun at forholde sig til det.  

Tredje praktik kunne være i en overvejende multikulturel institution med både børn og voksne af 
anden etnisk baggrund. Her ville deltagerne have mulighed for at afprøve nogle af deres 
færdigheder, bl.a. de sproglige og kulturelle.  
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Modellen for praktikkerne er den samme af hensyn til at skabe fortrolighed med metoden. 

 Sidste tema er en opsamling af hele forløbet, hvor deltagerne får mulighed for at lave en 
minirapport over deres oplevelser/observationer i dagtilbuddene og opsamling på dagbog. Vi har 
valgt, at deltagerne skal skrive dagbog for at bearbejde deres dage og for at understøtte 
refleksionen, og vi har valgt at de kan skrive på deres modersmål for at bruge energien på det de 
har lært, fremfor på det danske sprog.   

 

Tema 1: Kend dig selv og de andre  

Præsentationsrunden har til formål at sætte fokus på deltagernes fælles interesser og erfaringer 
med opdragelse og børnepasning i egen kultur og skildre deres livsform. Det er meget vigtigt at 
skabe et fælles rum med gensidig respekt, forståelse og interesse for forskelligheder. Der kan 
bruges ressourcekort med forskellige illustrationer på kulturforskelle på ”familieopdragelse” og 
”institutionsopdragelse”. Det er meget vigtigt i starten at finde frem til en forventningsafstemning. 
At spørge ind til deres faglige baggrund og forventninger til uddannelsen. 

Tema 1, opgave 1: 

Øvelse i at høre (se TUP14 Kommunikation, samspil og relation. Øvelseseksempler til undervisere 
med tosprogede deltagere på AMU )  

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=98455711&id=98455710  

• Tre til fire deltagere sendes uden for døren 

• Underviseren fortæller en kort historie om familielivet i Danmark til deltager A i 

undervisningslokalet 

• Én af deltagerne uden for døren (B) hentes ind og A fortæller historien videre til B og 

sætter sig dernæst ned 

• C hentes ind ude fra og B fortæller sin udgave til C og sætter sig dernæst ned på sin plads 

• Sådan fortsættes der indtil alle er hentet ind 

• NB: der må ikke rettes i historien undervejs 

• Tænk over: Hvad har deltagerne observeret? Er der sket ændringer i historien? Hvilke 

ændringer er der sket? 

Tema 2: Hverdagsliv i Danmark 

Med dette tema starter den egentlige kulturanalyse af både egen kultur og inddragelse i den 
danske institutionskultur. 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=98455711&id=98455710
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Tema 2 opgave 1: 

Øvelse i ydre og indre sansning (se TUP14 Kommunikation, samspil og relation. Øvelseseksempler 
til undervisere med tosprogede deltagere på AMU) 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=98455662&id=984556

61  

Deltagerne arbejder i små grupper omkring korte videoklip som er uddrag fra dagplejen, 
børnehaven og som skildrer livet i det moderne institutionssamfund. 

• Hvad ser de hver især og hvilke indtryk får de? 

• Hvilke tanker dukker op og hvilke overvejelser gør du/I jer? 

 www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo.▶ 23:48  

Opdragelse ud fra en henholdsvis anerkendende, autoritær og laissez faire tilgang og pædagogiske 
metoder 
https://www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM 

Det uorganiserede barn - sådan takler du det som lærer ... - YouTube 

Her er det vigtigt at der bruges visuelle undervisningsmidler med korte film (Se YouTube 
forslagene til hvert tema). Disse videoer skal kunne danne baggrund for at deltagerne kan spejle 
sig i deres egen kultur, samtidig med at de får en kulturforståelse for det institutionelle familieliv i 
Danmark. Øvelser i den ydre og den indre sansning bliver forløberen for den førtræning i video-
observationer. Fokus er på karakteristiske træk ved dagplejen, den integrerede institution og 
børnehaven.  

Tema 3: Dagplejen som dagtilbud 

Tema 3, opgave 1: 

Handler om træning i at observere ud fra et struktureret iagttagelsesskema som kunne se ud på 
følgende måde: 

Er dagplejeren opmærksom på barnets følelser, handlinger og udtryk? 

Indgår dagplejeren i barnets følelser, handlinger og udtryk på en passende måde? 

Lægger dagplejeren mærke til barnets initiativer: 

Når barnet ser efter noget? 
Når barnet gør noget 
Når barnet siger noget 
Når barnet giver udtryk for en følelse 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=98455662&id=98455661
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=98455662&id=98455661
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM
https://www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM
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Veksler dagplejeren mellem egne initiativer og barnets  

Skaber Dagplejeren sammenhæng og mening i børnehøjde og leder hun barnet 
positivt? 

Hvilken betydning har det at dagplejeren er alene med 4 børn i alderen 1-3 år? 

Observatøren kan selv komme med egne observationspunkter ud fra eget 
kulturmønster 

Observationsvideoer: 

Dagplejen - Leg, læring og udvikling. " Udvikling i ... - YouTube ▶ 3:06  
 ▶ 3:06 26. okt. 2015 - Uploadet af lfsmedie Dagplejen - Leg, læring og udvikling “Udvikling i 
børnehøjde”. Ved forsker Ole Henrik Hansen, DPU 
 
Den kommunale dagpleje - leg, læring og udvikling. - YouTube ▶ 3:58 
Okt. 2015 - Uploadet af lfsmedie Dagplejen - Leg, læring og udvikling. Se også de 3 andre film om 
dagplejen: 1) Det nære og det 
 
Didaktik i dagplejen - YouTube▶ 2:29 
20. apr. 2015 - Uploadet af foawebteam 
Dagplejer Vibeke Clausen viser og fortæller om, hvordan hun arbejder med didaktik  

"Didaktik i dagplejen" - produceret for FOA af Farup Film - YouTube ▶ 8:09 
 18. aug. 2015 - Uploadet af Farup Film "Kvalitet i dagpleje 
 
Tema 3 opgave 2 
Ressourcekort A 

Det kommunale dagpleje dagtilbud 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdgvTyUR8yo
https://www.youtube.com/watch?v=KdgvTyUR8yo
https://www.youtube.com/watch?v=KdgvTyUR8yo
https://www.youtube.com/watch?v=D6im8nACz0k
https://www.youtube.com/watch?v=D6im8nACz0k
https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k
https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0XjlhGSxw
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0XjlhGSxw
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https://cdn.simplesite.com/i/a2/af/282882358016257954/i282882364550592804._szw1280h128
0_.jpg 

Kendetegn: 

• En voksen til højst 5 børn i alderen 0-3 år. 
• Der arbejdes ud fra en ”kommunal dagplejepædagogik, og dagplejeren må ikke opdrage 

dagplejebørnene som hun selv er blevet opdraget. Hun/han skal være bevidst om at kunne 
arbejde ud fra kommunens fastsatte dagplejepædagogik. 
(Bilag 2: Næstved kommunale dagpleje). 

 
http://cdn.simplesite.com/i/ab/fc/284571206735166635/i284571214404701673._szw1280h1280
_.jpg 

I dagplejen er der tid til det enkelte barn, fordi der normalt er fire (4) børn fordelt på én voksen. 

Dagplejen er ikke længere et ”pasningstilbud”- den er mere blevet et lærings- og 
udviklingstilbud. 

https://cdn.simplesite.com/i/a2/af/282882358016257954/i282882364550592804._szw1280h1280_.jpg
https://cdn.simplesite.com/i/a2/af/282882358016257954/i282882364550592804._szw1280h1280_.jpg
http://cdn.simplesite.com/i/ab/fc/284571206735166635/i284571214404701673._szw1280h1280_.jpg
http://cdn.simplesite.com/i/ab/fc/284571206735166635/i284571214404701673._szw1280h1280_.jpg
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Kerneopgaven er: At kunne skabe et ”lærings og udviklingsmiljø for det 0-2årige barn på en sådan 
måde, at det enkelte barn er i centrum og udvikler sig inde fra og ud og ift.de sociale spilleregler”. 
Det er målet at barnet ikke bliver krænket på dets integritet, at det udvikler høj grad af selvfølelse 
og robusthed til senere at kunne tage et personligt ansvar for sit liv – familielivet, uddannelseslivet 
og arbejdslivet.  

Tema 4: Den integrerede institution/børnehave som dagtilbud  

Tema 4 opgave 1: 

Struktureret iagttagelsesskema til den etnisk danske integrererede institution 

Er personalet opmærksomme på barnets følelser, handlinger og udtryk? 

Er personalet opmærksomme på barnets følelser, handlinger og udtryk på en passende 
måde?  

Lægger personalet mærke til barnets initiativer: 

Når barnet ser efter noget? 
Når barnet gør noget? 
Når barnet siger noget? 
Når barnet giver udtryk for en følelse? 
i barnets følelser, handlinger og udtryk på en passende måde? 

Veksler personalet mellem egne initiativer og barnets ? 

Skaber personalet sammenhæng og mening i børnehøjde og leder de barnet positivt? 

Hvilken forskel gør det at der er mange børn tilstede på tværs af stuerne og at der kan 
være mange børn med forskellige aldre i den samme institution? 

Hvad er særligt i dagplejekulturen sammenlignet med denne institutionskultur? 

Observatøren kan selv komme med egne observationspunkter ud fra eget 
kulturmønster 

 

Observationsvideoer: 

https://www.youtube.com/watch?v=LA-0u7fLWLQ 

Handler om læringsstile i institutionen 4:18 min. 

KAPITEL: "Vuggestueliv" - YouTube ▶ 10:44  

https://www.youtube.com/watch?v=LA-0u7fLWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=1p3rbW9eWCw
https://www.youtube.com/watch?v=1p3rbW9eWCw
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23. dec. 2013 - Uploadet af Center for rummelighed. Næsten alle børn går i vuggestue. Hvad 
betyder det for barnets trivsel og udvikling? 
 
Så lad dog barnet gøre det selv - YouTube ▶ 17:21 
21. jan. 2014 - Uploadet af Henrik Jensen: Jeg sidder i kørestol, men jeg kan godt tænke selv - en 
film af Belinda Timm  
 

 

Tema 5: Den integrerede institution/børnehave som dagtilbud (med fortrinsvis 
multikulturelle børn og forældre) 
 
Tema 5 opgave 1: 
Struktureret iagttagelsesskema til den multikulturelle institution 

Er personalet opmærksomme på barnets følelser, handlinger og udtryk? 

Er personalet opmærksomme på barnets følelser, handlinger og udtryk på en passende 
måde?  

Lægger personalet mærke til barnets initiativer: 

Når barnet ser efter noget? 
Når barnet gør noget? 
Når barnet siger noget? 
Når barnet giver udtryk for en følelse? 
i barnets følelser, handlinger og udtryk på en passende måde? 

Veksler personalet mellem egne initiativer og barnets?  

Skaber personalet sammenhæng og mening i børnehøjde og leder de barnet positivt? 

Hvilken forskel gør det, at der er mange børn med forskellige kulturbaggrunde tilstede 
på tværs af stuerne, og at der kan være mange børn med forskellige aldre i den samme 
institution? 

Hvad er særligt i dagplejekulturen og den etniske danske institution sammenlignet med 
denne institutionskultur? 

Observatøren kan selv komme med egne observationspunkter ud fra eget 
kulturmønster 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
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Tema 5 og 6 opgave 2: 

Ressourcekort B 

Det kommunale dagtilbud. Den integrerede institution 

 

http://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__news/HS/2470 

 

http://www.hcandersen-homepage.dk/wp-content/uploads/2013/01/klods-hans-fyrtoejet-
odense-6.jpg 

http://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__news/HS/2470
http://www.hcandersen-homepage.dk/wp-content/uploads/2013/01/klods-hans-fyrtoejet-odense-6.jpg
http://www.hcandersen-homepage.dk/wp-content/uploads/2013/01/klods-hans-fyrtoejet-odense-6.jpg
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http://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__news/HS/4262 

Kendetegn: 

• Integrerede institutioner er f.eks. for børn i alderen 0-6 år. Her får forældrene både 
vuggestue og børnehave i den samme institution. Dette giver mulighed for en mere 
glidende overgang for barnet, når det skal fra vuggestue til børnehave. Der er mulighed for 
familier at have søskende i samme institution  

• Det er en pasningsform som vinder mere og mere frem. Se: 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR146.pdf  Aldersfordelingen  af børn i 
dagpleje, daginstitution og fritidsordning fra Danmarks statistik 

 

  

http://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__news/HS/4262
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR146.pdf
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Tema 6: opsamling på min kulturelle kompetence 

Opsamlingen skal have fokus på, at deltageren bliver klar over, hvor han/hun befinder sig på den 
kulturelle kompetencetrappe

 

Deltageren kan alt efter sin tilegnelseskompetence enten lave en minirapport, en konklusion eller 
en tegneskitse over sine evner til: 

• At arbejde med kulturblindhed ift. egen kultur og den danske institutionskultur 
• At oparbejde personlig viden om de markante forskelle der er i kulturmødet med de 

forskellige institutioner og deres egen opvækst 
• At arbejde med at kunne se sig selv udefra samtidig med, at de ser den anden kulturbærer 

indefra 

Deltagerne kan trække på den dagbog de har ført og på deres observationer og bearbejdninger af 
de forskellige praktikker. 

 

Tema 6 opgave 1 

Minirapporten

  
Modellen skal forstås på den måde at man ikke kan tale om en helt lineær proces. 

Kulturel opmærk-
somhed overfor 
egen og andres 
kultur uden at have 
kulturblindhed og 
fordomme.

Kulturel vidensfor-
ståelse med en 
undersøgende 
tilgang på det 
sociale og 
psykologiske område

Kulturel sensitivitet 
hvor der 
følelsesmæssigt og 
mentalt sker en 
identifikation med 
den anden 
kulturbærer

Kulturel opmærk-somhed
Hvad kendetegner min 
egen kulturbaggrund? 

Kulturel vidensforståelse
Hvad kendetegner den 
danske institutions-
kultur? 
Hvad er forskellene på de 
forskellige 
institutionskulturer?

Kulturel sensitivitet
Fokus på deltagerens 
individuelle 
logbogsarbejde/proces
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Deltagerne kan sagtens gå to skridt op og et ned i forhold til opnåelsen af interkulturel 
kompetence. Endvidere skal modellen forstås på den måde, at man altid kan komme højere op på 
trappen, men det interessante er, hvor deltagerne kommer fra.  

Form: Det er vigtigt, at der er et bredt materialeudbud. F.eks. Plancher, modeller, collager, 
skriftlige materialer på dansk eller engelsk. Rollespil, skuespil og mimespil osv. 

Indhold: 

• Hvad kendetegner min egen kulturbaggrund? 

• Hvad kendetegner den danske institutionskultur? 

• Hvad er forskellene på de forskellige institutionskulturer? 

 

Forslag til arbejdet med dagbogen 

 

Forklaring til modellen 

Dagbogen kan bygges op ud fra temaerne og kan være slutleddet for hvert tema. Efter at gruppen 
har været ude at observere i praksis, kan de om eftermiddagen nedskrive deres iagttagelser ud fra 
trinnene på dagbogstrappen. 

 

 

 

 

 

Hvad har jeg set?

Hvad har jeg 
forstået?

Hvad ved jeg nu og 
hvordan vil jeg 
forklare det?
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5. Litteraturliste mv. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i følgende lovrammer: 

Forkortet udgave af FN's Børnekonvention | Børnerådet 

Forkortet udgave af FN's Børnekonvention ...Om statens forpligtelse til at leve op til 

konventionens ord og hensigter, herunder gennemføre nødvendig lovgivning. 

Dagtilbudsloven - Retsinformation 

20. jun. 2016 - LBK nr. 748 af 20/06/2016 - Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud 

m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 

Integrationsprogrammet — Udlændinge- og Integrationsministeriet 

jul. 2016 - Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram efter 

reglerne i integrationsloven 

”Krop og religion” Ehlers og Mandrup. 2009, Books on demand 

”SOL – Samarbejde Om Læring”   Gitte Sinding, 2001, CDR-Forlag  

Tema 2:  Hverdagsliv i Danmark                                                                                             

 Forsøg med pædagogiske metoder (Anderkendende/Autoritær ...▶ 23:48 

25. jan. 2013 - Uploadet af TheRealEdDK ... udfra en henholdsvis anderkendende, autoritær og 

laissez fair tilgang. ... pædagogiske metoder 

Det uorganiserede barn - sådan takler du det som lærer ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM 

Tema 3: Dagplejen som dagtilbud 

Dagplejen - Leg, læring og udvikling. " Udvikling i ... - YouTube ▶ 3:06  

26. okt. 2015 - Uploadet af lfsmedie Dagplejen - Leg, læring og udvikling “Udvikling i børnehøjde”. 

Ved forsker Ole Henrik Hansen, DPU 

Den kommunale dagpleje - leg, læring og udvikling. - YouTube ▶ 3:58  

okt. 2015 - Uploadet af lfsmedie Dagplejen - Leg, læring og udvikling. 

 Se også de 3 andre film om dagplejen: 1) Det nære og det 

 

http://www.boerneraadet.dk/boernekonventionen/forkortet-udgave-af-fns-boernekonvention
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsprogrammet
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM
http://www.youtube.com/watch?v=J1IpfBXfJwM
https://www.youtube.com/watch?v=KdgvTyUR8yo
https://www.youtube.com/watch?v=KdgvTyUR8yo
https://www.youtube.com/watch?v=D6im8nACz0k
https://www.youtube.com/watch?v=D6im8nACz0k
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Didaktik i dagplejen - YouTube▶ 2:29  

20. apr. 2015 - Uploadet af foawebteam. Dagplejer Vibeke Clausen viser og fortæller om, hvordan 

hun arbejder med didaktik  

"Didaktik i dagplejen" - produceret for FOA af Farup Film - YouTube ▶ 8:09 18. aug. 2015 - 

Uploadet af Farup Film "Kvalitet i dagplejen" 

Tema 4: Den integrerede institution som dagtilbud (med fortrinsvis etnisk danske børn) 

KAPITEL: "Vuggestueliv" - YouTube ▶ 10:44  

23. dec. 2013 - Uploadet af Center for Rummelighed. Næsten alle børn går i vuggestue. Hvad 

betyder det for barnets trivsel og udvikling? 

Så lad dog barnet gøre det selv - YouTube ▶ 17:21 

21. jan. 2014 - Uploadet af Henrik Jensen Jeg sidder i kørestol, men jeg kan godt tænke selv - en 

film af Belinda Timm  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k
https://www.youtube.com/watch?v=355Asre_P4k
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0XjlhGSxw
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0XjlhGSxw
https://www.youtube.com/watch?v=1p3rbW9eWCw
https://www.youtube.com/watch?v=1p3rbW9eWCw
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
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Bilag 1.  

Dagplejepædagogikkens kendetegn 2017 

 

 

 

http://dagplejen-
naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%
2026-2-2017.pdf 

 

 

 

 

http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
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http://dagplejen-
naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%
2026-2-2017.pdf 

 

 

 

  

http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
http://dagplejen-naestved.dk/images/dagplejen/pdf/Dagplejens%20Paedagogiske%20Fundament17%20redigeret%2026-2-2017.pdf
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Bilag 2 

Eksempel på en integreret institution 

KERNEOPGAVEN i børnehuset Mariehøj  
Vores definition af kerneopgaven, tager udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvorfor er vi hér?” 

Vi arbejder ud fra grundige pædagogiske overvejelser og helst med udspring fra teoribaseret 
viden, som pt. indskrives i en 7-kant (en didaktisk model), som i 2014, 2015 vil afløses af 
aktionslæring.  

Vi arbejder metodisk for at kunne garantere, at vi opfylder følgende sætning: ”At vi sikrer børns 
trivsel, sundhed, læring og udvikling”1 

De tre ben, der understøtter kerneopgaven 
Børneområdet har besluttet, at området ”går på tre ben”, der alle skal understøtte missionen og 
visionen for området. De tre ben er dermed midler til at kunne opfylde kerneopgaven. 

 

Faglighed  

Kerneopgaven: 
• Ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet  
• Skal i fokus 

                                                           
1 Jævnfør formålet i Dagtilbudsloven og Sundhedsloven 

 

Organisation 

Fysiske  

rammer 
Faglighed 

Børns 
trivsel, 
udvikling, 
sundhed og 
læring 
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• Skal være synlig – og gerne med afsæt, inspiration ”Kend din kerneopgave” 
• Skal skabe overvejelser og refleksion, og evalueringen skal vise en effekt. Skal kunne måles 
 

Kerneopgaven er vores fornemste opgave, i forhold til barnets (og forældrenes) tid i børnehuset 
Mariehøj. Enten opleves det fra vuggestue og op igennem skovbørnehaven, eller som en del af et 
barns liv, inden det begynder et nyt kapitel et andet sted.  

Når vores forældre og børn, tænker tilbage på deres tid hér i huset, håber vi, at der er paralleller til 
vores definitioner, af kerneopgaven.  

Vi har fokus på at:  
• Børnene møder anerkendelse (jeg ser, hører dig), oplever voksne som er nærværende og til 

stede i børnehøjde. 
• Vi skal være tydelige i vores kommunikation (inkl. kropssprog), så børnene kan aflæse den 

enkelte voksne, i forhold til kontekst og kommunikation. 
• Forældrene og børnene skal opleve at vi giver dem tryghed, og viser dem professionel 

omsorg. 
• Forældrene og børnene skal kunne se, hvilken rolle den enkelte voksne udfylder (synlighed) 

i de forskellige hverdagssituationer man befinder sig i (planlagte aktiviteter, spontane og 
rutiner) 

• Pædagogerne arbejder fagprofessionelt, og forstår at favne den fagprofessionelle 
pædagogrolle, som en del af deres arbejde.  De er faglige kompetente, hvor overvejelser 
om fx effekt, og efterfølgende planlægning af en aktivitet, udførelse og efterfølgende 
reflektering er sat i system. Overblik.  

• Medhjælperne i børnehuset Mariehøj, supplerer de fagprofessionelle pædagoger, med 
henvisning til ’Pædagogmedhjælpernes opgaveløsning – i Rudersdal Kommune, i den 
positive opgavefordeling. Som blandt andet omhandler: Etik. Relationer & inklusion. 
Didaktik & refleksion. Læring. Samarbejde & kommunikation. Digitalisering. 

• Alle medarbejdere er omsorgsfulde, og vægter at der skabes tryghed for brugerne 
(forældre & børn), og er udviklingsparate i forhold til viden omkring barnets udvikling og 
trivsel. 

• Vi ved at børns læring foregår via vejledt deltagelse, hvor den engagerede voksne går ind 
for at understøtte barnets egen virksomhed, blandt andet ved at skabe mulighederne for 
aktiv tilegnelse (praksisfællesskabet og social praksis) og imitation, i et anerkendende 
miljø2. 

• I vores pædagogiske aktiviteter, traditioner, indsatser og fokusområder arbejder vi ud fra 
en inklusionstanke, som fx dækker pædagogiske aktiviteter, og sociale relationer.  

                                                           
2Dion Summer. Nyere udvikling psykologi 
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• Vi italesætter, vores anerkendende tilgang ved at kunne være undrende over hinandens 
pædagogik, på en konstruktiv måde. 

Innovation, i forhold til tilrettelæggelse af personaleressourcer 
Personalet arbejder i de timer, som de er ansat i.  
Det udløser hos os, med fx 20 medarbejdere, et plus på 20 timer i skemaet ugentligt. Dvs. at vi har 
flere ”varme” hænder end tidligere. Timer, som ellers ville have været afsat til personalemøder i et 
kalenderår. 

Personalemøder afløst af flere stue og afdelingsmøder 
Vuggestue personalets stue- og afdelingsmøder, er skemalagt i vores ’oppestund’ i tidsrummet 
12:30 – 13:30. Her hjælper vi hinanden på tværs, i børnehuset. For at sikre at der er tid og 
mulighed for at gå til stue- og afdelingsmøderne. 

Ganske få aften møder, sikrer at timerne bruges på børnene, i børnehøjde. 
Vi afholder personalemøde hver 6. – 8. uge.  

Og ind imellem er der pædagogmøde, hvor der drøftes faglighed som fx ”hvad har du været 
optaget af pædagogisk, den seneste periode?” 

Kilde: [DOC]De tre ben, der understøtter kerneopgaven - Børnehuset Mariehøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boernehusetmariehoej.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=782816
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Bilag 3 

 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/04/mere-laering-og-trivsel-for-boern-i-
dagtilbud-og-mere-fleksibilitet-for-familierne 

 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/04/mere-laering-og-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-og-mere-fleksibilitet-for-familierne
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/04/mere-laering-og-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-og-mere-fleksibilitet-for-familierne
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