
NETVÆRKSDAG   
FOR DAGTILBUD 
OG SFO
Onsdag den 6. marts 2019 
på Trinity, Fredericia

3 WORKSHOPS: 

FOREDRAG:

Netværksdagen er for ansatte i en 
vuggestue, børnehave eller sfo i 
tilknytning til en friskole.

#1 Fritidspædagogik:  
    Pas på pædagogfagligheden  
#2 Arbejdet med Den styrkedelæ- 
     replan og ledelse af processen     
#3 Den styrkede pædagogiske  
     læreplans temaer og begreber

SOFIE MÜNSTER:  
SÅDAN RUSTER VI BØRN 
TIL LIVET



Kl. 9.00  Kaffe og rundstykke                        
Kl. 9.30  Velkomst                        
Kl. 9.45  Sofie Munster: Sådan ruster vi børn til livet

Hvad kan vi konkret gøre, for at få gladere, stærkere og mere omsorgsfulde børn, der har overskuddet 
til også at være noget for andre mennesker – både i barndommen og senere i livet?

Få Sofies råd, inspiration og værktøjer til hvordan vi bl.a. kan udvikle stærke værdier og personlig in-
tegritet hos børnene; stille krav og opstille forventninger uden at de føler sig pressede; sige tingene, så 
børn hører efter, uden, at man behøver at skælde ud.    

Kl. 10.45      Opsamling og spørgsmål fra sal                        
Kl. 11.15 Netværk ved Ressourcenetværk for dagtilbud og sfo                                                
Kl. 11.30      Frokost                        
Kl. 13.00    Workshop #1, #2 og #3:
-15.00   
 
Workshoppene har hver deres målgruppe: #1 ansatte i friskolens SFO - #2 ledere i børnehave og vugge- 
stue - #3 pædagoger i børnehave og vuggestue (workshop vælges ved tilmelding)                        

#1:  Pas på pædagogfagligheden
Arbejdet med udvikling af kvaliteten i fritidstilbuddene har i en årrække ikke stået øverst på priori-
teringsdagsordenen, når det fx har handlet om kompetenceudvikling af pædagoger i forhold til det 
pædagogiske arbejde på tværs af fritid og skole.

Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt! Men det kræver sin pædagog at holde fast på pædagogfaglig-
heden. Til dette oplæg vil du få indblik i nyeste relevante viden på området, og få inspiration til det 
pædagogiske arbejde i SFO’en.

Der vil blive sat fokus på pædagogfaglighedens grundlag og grundsyn på tværs af både fritid og skole, 
og vi vil arbejde med, hvad det pædagogiske arbejde i SFO’en kan indeholde, hvad der er vigtigt, og 
hvordan man kan fastholde fokus på arbejdet med børns udvikling og trivsel.

Workshopholder: Mette Høgh Stæhr, specialkonsulent og antropolog, Pædagoguddannelsen, Professions-
højskolen Absalon.

#2: Den styrkede pædagogiske læreplan; hvordan kan du lede og inspirere processen 
Med udgangspunkt i egne erfaringer vil Lilian Bjelke fra TitiBogruppen komme med ideer til hvor-
dan den enkel te institution kan arbejde videre med læreplanerne. Du får dels indblik i hvordan Titi-
bo-gruppens ledelse har grebet det an, og deres bud på, hvordan du som leder kan iværksætte og lede 
processen med de nye læreplaner på en spændende og inddragende måde, som kan give institutionen 
et fælles fagligt udgangspunkt. 

Der vil være fokus på hvordan fagligheden diskuteres og udvikles med fokus på gode lege og lærings-
miljøer.  Udgangspunktet vil primært være det fælles pædagogiske grundlag, og der vil være mulighed 
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for at diskutere begreber og metoder med øvrige deltagere. 
Der bliver gennemgået metoder til hvordan dagligdagens praksis, og det, I allerede har formuleret i 
jeres dagtilbud, kan bruges. Workshoppen vil byde på erfaringsudveksling, gruppe arbejde og oplæg. 
Find Den styrkede pædagogiske læreplan her.
 
Workshopholder: Lilian Bjelke er udviklingschef og sparringspartner for de enkelte institutionsledere I 
TitiBogruppen. TitiBogruppen er en privat virksomhed som driver 5 pulje og privat institutioner.

#3: Den styrkede pædagogiske læreplan - temaer og begreber
Gennemgang af Den styrkede læreplans seks temaer, begreber og værdier.

Workshoppen byder på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og gruppearbejde, hvor 
du får mulighed for at komme mere i dybden med temaer, begreber og tilgange i Den styrkede pæda-
gogiske læreplan. 

• Lidt om baggrunden for Den styrkede læreplan?
• Hvilke kernebegreber og værdier er der i Den styrkede læreplan? 
• Hvordan kan vi arbejde med læreplanerne med et selvrefleksivt fokus, hvor gode lege- og  
 læringsmiljøer er en kerneværdi? 
• Lidt om de seks læreplanstemaer - mål, rammer og indhold.
• Hvordan får vi mere leg, dannelse og børneperspektiver ind i de seks læreplanstemaer?
  
Workshopholder: Sani Maria Korsgaard har været en del af Mastergruppen for en styrket pædagogisk 
læreplan, er naturpædagog, cand.pæd. pæd.psyk., medlem i arbejdsgruppen for Natur, udeliv og science 
og freelance konsulent i DLO, Daginstitutionernes Landsorganisation
                        
Kl. 15.00  Kaffe

Kl. 15.30 Afrunding og sang  

Kl. 15.45  Tak for i dag
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