Klik her for at angive tekst.

Program for tredje møde i netværk for kommunale
konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet
Tid: 6. juni 2019 kl. 9.30 – 16.00
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Kl. 9.30

Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00

Velkomst og rammesætning af dagen v/KL
Check in "siden sidst"
Nyt og aktuelt på området fra KL

Kl. 10.30

Spændingsfelter og handlemuligheder i konsulentens arbejde med kvalitet på børne- og ungeområdet
v/Klaus Majgaard, selvstændig konsulent
På netværksmødet den 15. januar holdt Marianne Bertelsen og Claus Elmholdt oplæg om krydspres i konsulentrollen. På dette møde bygger Klaus Majgaard videre
på diskussionen ved at sætte fokus på de særlige krydspres, der opstår, når vi arbejder som konsulenter med
udvikling i miljøer for børn og unges udvikling, læring,
trivsel og dannelse. Oplægget sætter fokus på:
– Spændingsfelter i sammenstødet mellem konkurre-

rende opfattelser af faglig og pædagogisk kvalitet
– Spændingsfelter i at skulle navigere i en politisk kon-

tekst
– Spændingsfelter ved at skulle bygge bro mellem fag-

ligheder og professioner
– Spændingsfelter ved at befordre kvalitetsudvikling

gennem brug af ressourcepersoner, fyrtårne og vejledere (distribueret ledelse)
Oplægget vil undersøge, hvordan disse spændingsfelter
både skaber potentielle konflikter og udviklingsmuligheder i kvalitetsarbejdet. Fokus sættes på konsulentens
roller og handlemuligheder som formidler af udvikling.
Kl. 12.30

Frokost med bordplan

Kl. 13.30

Opsamling på formiddagen og konsulentnetværket
fremadrettet
Drøftelse og idégenerering i grupper v/KL
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NOTAT

Dato: 1. april 2019

Kl. 14:15

Hvilke krav stiller fremtidens efterspørgsel på kompetencer til dagtilbud og skoler?
v/Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President, Head of
Programme, Communities of Learning Through Play,
LEGO Foundation
Kommunerne har ansvar for at sikre gode rammer for
børns læring og udvikling i dagtilbud og skoler. Men digitalisering og globalisering ændrer samfundsstrukturer
hurtigere end nogensinde, og vi danner og uddanner vores børn og unge til et samfund, vi ikke ved, hvordan ser
ud. Oplægget sætter fokus på:
– Hvilke kompetencer arbejder LEGO med at under-

støtte hos børn og unge?
– Hvilke krav stiller fremtidens efterspørgsel på kompetencer til dagtilbud og skoler?
– Hvordan kan forvaltningerne understøtte dagtilbud og
skoler, så børn og unge får kompetencer, som gør
dem i stand til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked?
– Hvad er kvalitet i dagtilbud og skoler set fra erhvervslivets perspektiv?
Kl. 15:30

Opsamling på dagen

Kl. 15:45

Farvel og tak
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