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fremtidens dagtilbud 
Margrethe Andersen, 
Professionshøjskolen UCC
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Processer & metoder 
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http://www.friskolerne.dk


 Den 16. december 
13.00  Ankomst og sandwich (Indkvartering fra kl. 13.00)
13.45  Velkomst ved planlægningsgruppe og FRISKOLERNE

14.00-15.15  Foredrag: Margrethe Andersen: Ledelse i og af fremtidens dagtilbud
 Ledelsesopgaven i dagtilbud nu og i fremtiden må fokusere på at lede strategiske   
 læreprocesser, de professionelles læring og udvikling. Lederne skal sætte rammerne   
 for og lede institutionernes læringsmiljøer og arbejde på, at skabe en evalueringskul-  
 tur. Læring i organisationen skabes ved at lederne sammen med pædagogerne  arbej- 
 der systematisk med pædagogiske prøvehandlinger og evalueringer heraf. Der skal   
 udvikles lokal viden f.eks. gennem aktionslæring om, hvordan dynamiske og aktuelle  
 læringsmiljøer tilbyder alle børnene udvikling, læring, trivsel og dannelse.   
 Ved Margrethe Andersen, Lektor og chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole,   
 Ledelse, Organisation og Forvaltning 

15.15  Pause
15.45-16.30  Margrethe Andersen – fortsat
16.30  Gåtur, afslapning og samvær 
18.00  Før-middag-drinks
18.30  Middag 

20.00-21.00 Relationer, anerkendelse  og samspil – fra lederens perspektiv
 Relationen har altafgørende betydning for den enkeltes og gruppens udviklingsmu- 
 ligheder. Men nogle gange begrænses vi af frustrationer og afmagt, og har derfor   
 svært ved at handle konstruktivt.
 Psykolog og foredragsholder, Camilla Samberg Dahl vil, med udgangspunkt i hendes  
 model ’Relationer i vækst’, give input til hvordan du kan mindske risikoen for at ende  
 i en negativ spiral – og hvad du som leder kan gøre, for at styrke relationerne mellem  
 de ansatte.  
 Ved Camilla Samberg Dahl, Cand. Psych., og selvstændig terapeut og underviser 

22.00  Natmad  
 

 Den 17. december 
07.30 Morgenmad (Udtjekning venligst inden 8.30) 
08.30  Morgensang 

09.00  Aktuelt fra FRISKOLERNE ved konsulenterne Michael Buch Kristensen  
 og Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus 

09.30-12.00 Evaluering - metoder - processer - modeller: Oplæg, workshop & erfaringsudveksling
 I formiddagens workshop kommer underviser Andreas Hougaard ind på forskellen  
 på hverdagsevaluering og systematisk evaluering. Som deltager præsenteres du for   
 helt konkrete øvelser og forskellige måder at gå til evaluering på. Oplægget forholder   
 sig til den styrkede pædagogiske læreplan, men også overordnet til evalueringskultur  
 generelt. 
 Ved Andreas Hougaard, seniorkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).  
 Andreas har arbejdet som konsulent på dagtilbudsområdet i EVA siden 2008, og har   
 beskæftiget sig med evaluering i en årrække. Han har evalueret kommunale og natio- 
 nale tiltag samt undervist i og udviklet redskaber om evaluering. Andreas er er uddan-  
 net i Psykologi og Pædagogik og uddannelsesstudier fra RUC. 

12.00  Frokost og afrejse

Tilmelding  
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