
Program  
Læringsdag 1.1 – Dagtilbud 

I uge 15 mødes vi igen i Stærkere Læringsfællesskaber på Frydenlund-
skolen. Ledere og faglige fyrtårne inviteres til læringsdag 1.1, hvor vi 
fortsætter processen med at åbne perspektiverne i Stærkere Lærings-
fællesskaber. 
 

Udbytte af dagen
•  At lave en begyndende kobling mellem Stærkere Læringsfællesskaber og arbejdet med den 

styrkede pædagogiske læreplan
•  At påbegynde arbejdet med udvikling af læringsmiljøer i Stærkere Læringsfællesskaber
•  At påbegynde skitsering af udviklingstrappen for udviklingsområdet for Stærkere Lærings-

fællesskaber

Programmet for dagen indeholder oplæg, plenumdrøftelser, refleksionsøvelser og arbejdstid 
til begyndende skitsering af udviklingstrappe. 

Overordnet program for dagen
Formiddagens program foregår samlet i salen for distriktets dagtilbud og om eftermiddagen 
på de hold, I kender fra dag 1.  

9.00 Velkomst og program for dagen og tjek-ind i Salen

9.20 Stærkere Læringsfællesskaber og den styrkede pædagogiske læreplan

10.10 Pause

10.25 Stærkere læringsfællesskaber, den styrkede pædagogiske læreplan og open space proces

11.30 Frokost og ud på hold

12.00 Eftermiddagens program og siden sidst

12.15 Intro til arbejdet med udviklingstrappen med afsæt i udvikling af læringsmiljøer

13.15 Pause

13.30 Arbejde med udviklingstrappen i afdelinger

14.30 Arbejde med udviklingstrappen, præsentation i plenum – hvor er vi nu? 

14.40 Kig frem til læringsdag 1.2, aftaler og evaluering

15.00 Tak for i dag



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Forberedelse frem til læringsdag 1.1: 

I skal ledelse og faglige fyrtårne sammen og med udgangspunkt i statusundersøgelsen 
(spindelvævet) fra læringsdag 1 skitsere et fremtidsbillede for, hvor udviklingsarbejdet med 
Stærkere Læringsfællesskaber ideelt set har ført jer hen om 3 år. I kan anvende den skabe-
lon, som blev præsenteret på læringsdag 1, og som ligger på kursusportalen. Medbring den 
udfyldte skabelon til læringsdag 1.1. Som en del af forberedelsen indkredser I også et muligt 
udviklingsområde (i relation til Stærkere Læringsfællesskaber) I som dagtilbud vil fokusere 
på i det fremadrettede arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber. I må også meget gerne 
medbringe jeres spind fra dag 1.
 
 

Ledere og faglige fyrtårne læser/orienterer sig inden  
dagen i følgende materiale: 

Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold. (2018) Børne og Socialministeriet 

https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6re-
plan-%E2%80%93-rammer-og-indhold (Nationalt pensum, 60 sider)

Teksten er grundlagsteksten for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 

Jensen, A.S. (2018). Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer. I: Mortensen, T. H. & 
Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. 
Dafolo (Nationalt pensum, 12 sider)

Teksten peger på konkrete principper og pejlemærker i arbejdet med at udvikle læringsmil-
jøer med afsæt i stærkere læringsfællesskaber

Dagtilbuddene opfordres til at købe bogen: Mortensen T. H. & Næsby, T. (red.) (2018): Den 
styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo

Redskab til selvevaluering

https://www.emu.dk/modul/redskab-til-selvevaluering (Nationalt pensum, 10 sider)

Redskab til at vurdere, hvor dagtilbud, afdeling eller team er i arbejdet med elementerne  
i den styrkede pædagogiske læreplan

Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune (2018). Børn og Unge,  
Aarhus Kommune (10 sider)

Børn og Unges pædagogiske grundlag
 
 

Vi opfordrer dagtilbuddene til at købe følgende materialer: 

Mortensen T. H. & Næsby, T. (red.) (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til 
dagtilbudspædagogik. Dafolo

Qvortrup, A., Laustsen, M. S., og Tjalve, L. T. (2018): Professionelle læringsfællesskaber i 
dagtilbud. Dafolo 

Mortensen, T. H. (red.) (2017): Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter. 
Akademisk Forlag


