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Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejder  

Med afsæt i de vedvarende nye og store faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes 

dette målrettede kompetenceudviklingsforløb for de pædagogiske medarbejdere. 

Det tiltagende arbejdspres og de faglige forventninger der bl.a. stilles fra ny lovgivning herunder de styrkede 

pædagogiske lærerplaner, kommunale tiltag, forældre og fra kollegaer, forventes det at den pædagogiske 

medarbejder må vedligeholde og udvikle sin viden og kompetencer i relation til at varetage kerneopgaven. 

Kerneopgaven kredser om at udvikle børn i trygge relationer. Forskningen på området peger på at dagtilbud 

af høj kvalitet, netop handler om i hvor høj grad de pædagogiske ansatte har viden om børns udvikling. 

Samlet fordrer det derfor en opdateret viden om børns udvikling, socio-emotionelle udvikling, relationer, leg 

samt facilitering af læringsaktiviteter.  

For at sikre at de pædagogiske medarbejderes øget videns mængde bliver realiseret, er det ifølge 

forskningen på arbejdsmarkedet afgørende at alle medarbejdere forstår og evner at samarbejde i et 

organisatorisk arbejdsfællesskab om kerneopgaven. Derfor er dette videnselement også bygget med i 

uddannelsen. I kompetenceudviklingen arbejdes der målrettet med medarbejdernes translationen af viden, 

så deres øget faglig viden kan sætte i relation og i spil i hverdagens praksis. Dette gøres igennem 

supervisionsforløbende som foregå stuevis hver måned gennem hele året.  

For at klæde den enkelte pædagogiske medarbejder på til arbejdet i dag såvel som i fremtiden tilbydes en 

kompetenceudvikling der vil indeholde følgende videns portefølje 
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Kompetence - uddannelsen design 
Kompetenceudviklingen strækker sig over et år fra juni 2019 til juni 2020. Dette med afsæt i viden om og 

med respekt for at det tager tid og erfaring at opbygge og videreudvikle medarbejdernes faglige 

pædagogiske kompetencer. 

Kompetenceudviklingsforløb er bygget op over 3 moduler:  

1. Medarbejderen som forandringsskaber af pædagogisk kvalitet  

2. Medarbejderen som understøttende af børns socio-emotionelle udvikling, relationer og konflikter 

3. Medarbejderen som læringsfacilitator af børns leg og aktiviteter  

Hver medarbejder vil konkret få et kompetenceudviklingsforløb på: 

• 2 kursus sessioner og 4 kollegial sparring og supervisionssessioner pr. modul. 

•  

I alt for den samlede uddannelse: 

• 6 kursus sessions  

• 11 faglig kollegialsparring og supervisionssessions  
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Tidsplan 

  Kompetenceudviklende kursus Faglig kollegialsparring 

Modul 1: 
Medarbejderen 
som 
forandringsskaber 
af pædagogisk 
kvalitet 

August 
2019 

Kursus dag 1a:  
Medarbejderen som 
forandringsskaber af pædagogisk 
kvalitet, styrkede pædagogiske 
læreplaner samt organisatorisk 
medlemskab 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 

 September 
2019 

 Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

 Oktober 
2019 

Kursus dag 2b:  
Pædagogisk kvalitet i dagtilbud 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

Modul 2: 
Medarbejderen 
som 
understøttende af 
børns socio-
emotionelle 
udvikling, 
relationer og 
konflikter 

November 
2019 

Kursdag 3a: 
Relationsarbejde, tilknytning og 
samspil og konflikter 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

 December 
2019 

 Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

 Januar 
2020 

 Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 

 Februar 
2020 

Kursusdag 4b: 
Støtte af børns soci-emotionelle 
udvikling og hjerneudvikling 
 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 

Modul 3: 
Medarbejderen 
som 
læringsfacilitator 
af børns leg og 
aktiviteter  

Marts 
2020 

Kursusdag 5a:  
Hvordan skaber vi læring og 
udvikling igennem pædagogiske 
lege og aktivitet 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

 April 2020  Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 

 Maj 2020 Kursusdag 6 b:  
Didaktik og organisering af leg, 
læring og aktiviteter 

Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
 

 Juni 2020  Faglig kollegialsparring med alle 9 
stuer 
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Udbytte 
Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder. 

1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm. 

2. Viden og indsigt i børns udvikling, relationer og læring bredt forstået 

3. Kompetencer og indsigt i metoder til at skabe trygge og udviklende relationer mellem børn og 

voksne 

4. Viden og indsigt til at forstå og indgå i et organisatoriske arbejdsfællesskab 

5. Kompetencer til at igangsætte og facilitere lærings aktiviteter 

6. Viden og kompetencer til at forstå børns samspil og konflikter 

7. Indsigt i børns leg og kompetencer til at understøtte læringen 

8. Kunne give faglige sparring og støtte til kollegaer  

Leverance & prisoverslag 
 

Be-coming v. Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer. 
Prisen pr. modul pro persona er kr. 7.500,- ekskl. moms.     

 


