samarbejde om faglige emner, som kan
reflektere alene og i kollegiale fællesskaber,
dagplejere der har modet, viljen og ønsket
om at kombinere den nyeste viden indenfor
området med deres egne erfaringer og viden,
dagplejere som tør udfordre deres egne forforståelser og tør løbe risikoen for at blive
klogere fordi det giver nye handlemuligheder
– så vi kan guide børnene ind i deres fremtid !
Fremtidens dagpleje hvis vi har modet, viljen
og lysten.
Det er dette pilotprojekt et muligt svar på.
Vi har udformet et uddannelsesforløb, 3
måneders meritgivende uddannelse for
Dagplejere, gennemført i 6 moduler over 3
år.
Det er ikke en grunduddannelse.
Det er en teoretisk/praktisk overbygning,
sammensat for og med erfarne dagplejere.

Shoot for the moon and if you miss
you will still be among the stars.
Les Brown

Høj faglighed , forskningsbaseret
viden og aktionslæring samlet i ét
uddannelsesforløb
- målrettet Dagplejen...
Det er i al enkelhed det vi sigter efter
med denne videreuddannelse for
erfarne dagplejere.
Ole Henrik Hansen pegede på det og ADISprojektet underbyggede, at det er vigtigt at
Dagplejen tør satse på faglighed og
uddannelse af de dagplejere, der skal bringe
dagplejen ind i 2020’erne.
Dagplejere der tør satse på og er stolte af
den værdiplatform de står på, som vil og kan

Det handler om at klæde nuværende
dagplejerne bedst muligt på til opgaven, og
sammen med dem, om at opbygge en solid
teoretisk og praktisk funderet platform.
Det handler også om at vi på denne måde
bliver hinandens medspillere i udviklingen af
fremtidens dagpleje, og at vi sammen, kan
bidrage til at skitsere en fremtidig
Dagplejeuddannelse.
Derfor indleder vi med at inddrage
dagplejerne selv, lederne, dagplejepædagogerne, forældrene og lægger
hjernerne i blød sammen.
Resultater og erfaringer fra disse møder,
inddrages i uddannelsesforløbet.
Herefter kommer du på videreuddannelse på
3 moduler over 3 år med aktionslæring
imellem hvert modul.

Modul 1
Modulet sætter fokus på
Relationskompetencer og tilknytning,
sprogudvikling for 0-3 år og dannelsesprocesser. Modulet varer 4 uger og det første
hold starter 31. august 2015.
Modul 2
Modul med fokus på aktionslæring, hvor du
og legestuegruppen arbejder med,
undersøger og eksperimenterer med et tema
fra modul 1. Modulet varer 1 år.
Modul 3
Dette modul bygger videre på den læring og
de erfaringer du har gjort i modul 2, og
sætter endvidere fokus på børns
kompetenceudvikling, mentalisering og
neuropædagogik. Modulet varer 4 uger.
Modul 4
Modul med fokus på aktionslæring, hvor du
og legestuegruppen arbejder med,
undersøger og eksperimenterer med et tema
fra modul 3.
Modul 5
Dette modul bygger videre på den læring og
de erfaringer du har gjort i modul 4, og
sætter endvidere fokus på inklusion, itpædagogik i dagplejen, didaktik og metodik.
Modulet varer 4 uger.
Modul 6
Modul med fokus på aktionslæring, hvor du
og legestuegruppen arbejder med,
undersøger og eksperimenterer med temaer
fra modul 5 og hele uddannelsen.
Underviserne
Vi håndplukker de undervisere som kan løfte
opgaven, en af dem bliver gennemgående i
alle modulerne, ligesom vi kobler en
projektleder på forløbet og en fast kontakt på

skolen; Mette Gamborg, tlf 8720 6117 eller
mga@sosusilkeborg.dk
Tilmelding
Tilmeldingen kommer til at ske centralt, dvs
det er din Dagplejeleder der sætter holdene i
samråd med jer.
Pris
Uddannelsesforløbet er gratis for deltagerne.
Tid og sted
Uddannelsen gennemføres med start af hold
1 den 31. august 2015. Herefter følger hold 2
4 uger efter og så fremdeles.
Hvilket hold du er på får du besked om fra
din Dagplejeleder.
Uddannelsen gennemføres på Social og
Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600
Silkeborg.
Der står mennesker bag
Uddannelsesforløbet er sammensat af en
gruppe bestående af dagplejeledere, TR’ere,
konsulenter og undervisere fra

