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INDHOLD
PKD projektet
•
•
•
•

Formål og baggrund
Det faglige indhold - elementerne
Praksislæring- læringsplatform- lærende fællesskaber og refleksionskultur
Organisering i kick-off, catching-up, tre læringskontekster: Workshops.
Læringsfællesskaber i dagplejegrupper, den enkelte dagplejer i hjemmet

Teoretisk og empirisk baggrund – hvorfor har vi bygget det sådan op? Hvilke erfaringer
havde vi på forhånd - og hvilke tendenser ser vi nu
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BAGGRUND OG FORMÅL
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FORMÅL
•

Formål: At undersøge hvordan styrket pædagogisk kvalitet i
dagplejen med fokus på nære relationer og styrkende
interaktioner mellem barn og voksen kan styrke alle
dagplejebørns følelsesmæssige og sociale udvikling og sprog.

•

Hvordan: Lodtrækningsforsøg med effektevaluering og
kvalitativ følgeforskning.

•

Væsentlighed: Forskning viser, at tidlig indsats er det, som har
allerstørst betydning for et barns chancer i livet.

•

PKD: Bygger på Abecedarian- tilgangen og principper om
praksislæring.

•

Indsatsen er afprøvet og videreudviklet i to danske
pilotprojekter i Randers og Fredericia. Derfor ved vi, at den er
meningsfuld for danske dagplejere.
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TIDLIGERE FORSKNING
•

Flere lodtrækningsforsøg har vist, at Abecedariantilgangen har positive korttidseffekter og
langtidseffekter på børns udvikling.

•

Kurven viser målinger af IQ i det første
lodtrækningsforsøg, der blev udført af Joseph Sparling
og Craig Ramey i North Carolina, 1972-1975.

•

Lodtrækningsforsøget involverede 111 spædbørn fra
udsatte familier.

•

Opfølgende forsøg ved alderen 12, 15, 21,30 og 35
viste, at indsatsen havde positive langtidseffekter på
bl.a. børnenes sundhed, faglige resultater, uddannelse
og job.
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ABECEDARIAN GLOBALT
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EN DANSK KONTEKST
Den styrkede pædagogiske læreplan (Dagtilbudslovens § 7).
•

Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse (en dybere form for
læring).

•

Trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen og omsorg er
grundlæggende,

•

Udgangspunkt
. i et børneperspektiv – barndommen har værdi i sig
selv.

•

Samarbejde med forældrene om børns trivsel og læring.

•

Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø – de optimale betingelser for
at børn udvikles og lærer.

•

Børnefællesskaber, medbestemmelse, medansvar og oplevelse
med demokrati.

Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.
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BØRN I UDSATTE POSITIONER
• Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan er det et
krav, at dagtilbuddet reflekterer over, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø organiseres og tilrettelægges, så det også tilgodeser og
understøtter børn i udsatte positioners læring.
• Med børn i udsatte positioner forstås ifølge den styrkede
pædagogiske læreplan ”en sammensat gruppe af børn, der fx kan

være børn med. en svag socio-økonomisk baggrund, børn med en
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden
for fællesskabet mv”.

• I lighed med andre børn lærer og udvikler børn i udsatte positioner
sig i et fagligt kompetent pædagogisk læringsmiljø og i mødet med
en velfunderet pædagogisk faglighed.
Dagtilbudslovens § 8, stk 5. Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.
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PÆDAGOGISK KVALITET I
DAGPLEJEN: PKD-PROJEKTET
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DELTAGERE VED PROJEKTSTART 2020

11 Kommuner
675 dagplejere
Ca. 2400 børn
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FAGLIGT INDHOLD
•

Det faglige indhold i PKD bygger på den Vygotskyinspirerede Abecedarian-tilgang, som i flere
lodtrækningsforsøg har vist positive korttids- og
langtidseffekter på børns udvikling.

•

Udgangspunktet er, at varme, responsive og
understøttende relationer og interaktioner mellem barn og
voksen er helt fundamentale barnets tidlige udvikling.

•

Fire kerneelementer: Prioritering af Sprog, Kommunikativ
Læsning, Læring i Omsorg og Læring i leg. Hvert element er
teoretisk funderet.

•

Udtryk for et holistisk syn på børns udvikling, trivsel og
dannelse, som ligger i den styrkede pædagogiske læreplan
- kerneopgaven og understøttelse af børn i udsatte
positioner.
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PKD: I 4 MODULER
Modul 1: August-december 2020
•
•

Introduktion til det faglige indhold: Fire
grundelementer og kobling til Den styrkede
pædagogiske læreplan.
Introduktion til læringsplatformen og overblik over
pædagogiske værktøjer.

Modul 3: August-december 2021
•
•
•
•

Fuld integrering af alle faglige elementer i
dagligdagens praksisser.
Fortsat brug af de faglige materialer og værktøjer.
Brug af implementerings- og evalueringsværktøjer.
Introduktion til video-analyse af voksen-barninteraktioner og anvendelsen af PKD-elementer.
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Modul 2: Februar-juni 2021
•
•
•

Videreudvikling af praksisser baseret på de fire
grundelementer og Den styrkede pædagogiske
læreplan.
Brug af de pædagogiske materialer og værktøjer.
Introduktion af implementerings- og
evalueringsværktøjer, herunder refleksionsværktøj.

Modul 4: Februar-juni 2022
•
•
•

Mod bæredygtig udvikling i praksis baseret på de
fire grundelementer og Den styrkede pædagogiske
læreplan.
Fortsat brug af alle materialer og værktøjer.
Brug af video-analyse af voksen-barn-interaktioner
og anvendelsen af PKD-elementer.
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PKD: PROCES
•

PKD bliver implementeret gennem et 2-årigt
professionelt praksislæringsforløb, som er
målrettet de dagplejegrupper, der udtrækkes til
at deltage i indsatsen.

•

I forløbet udvikler dagplejerne kompetencer til
at arbejde systematisk og fokuseret med at
skabe nære relationer og udviklende
interaktioner mellem barn og dagplejer.

•

Hermed styrkes den pædagogiske kvalitet i
dagplejen, og det forventes at styrke børnenes
sociale og følelsesmæssige udvikling og sprog.
Fokus på alle børn og børn i udsatte positioner i
særdeleshed (jf styrket pædagogiske læreplan).
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DIGITAL LÆRINGSPLATFORM
•

Praksislæringen understøttes af en IT-platform,
hvor deltagerne får adgang til viden om det
faglige indhold og værktøjer til planlægning,
evaluering og udvikling af praksis.

•

Læringsplatformen indeholder PKD-hæfter,
artikler, aktiviteter, videoer, arbejdsforslag samt
evaluerings- og implementeringsredskaber.

•

Læringsplatformen er en del af PKD´s
IT-system.

•

IT-systemet: Målinger, indsamling af data, følger
implementering og deltagere i projektet.
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PRAKSISLÆRING I 3 KONTEKSTER
Dagplejehjem

Dagplejegruppe

Workshop

• Dagplejeren med egne dagplejebørn.
• Bruger viden og værktøjer.
• Giver information til forældre.

• I dagplejegruppen samarbejder dagplejerne om at bruge VIDEN og VÆRKTØJER:
1) det faglige indhold: PKD og 2) den styrkede pædagogiske læreplan og 3)
læringsplatformen.

• Dagplejepædagoger/konsulenter/ledere understøtter
dagplejegruppernes/dagplejernes praksislæring.
• De deltager i 2 workshops pr. modul om PKD: viden og værktøjer samt facilitering
og læreproces.
• Workshoppen tilrettelægges af forsker/konsulent fra Aarhus Universitet.
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PRAKSISLÆRING: ROLLER OG OPGAVER
Dagplejer:
•
•
•

Dagplejeren med egne børn.
Bruger viden og værktøjer.
Giver information til forældre.

Pædagogiske ledere:
•
•
•

Dagplejegruppe:
•

I dagplejegruppen samarbejder
dagplejerne om at bruge, reflektere
over og videreudvikle VIDEN og
VÆRKTØJER: 1) det faglige indhold:
PKD og 2) den styrkede pædagogiske
læreplan og 3) læringsplatformen.
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Deltager i workshops (2 pr modul) om
pædagogisk viden og værktøjer samt
facilitering og læreproces.
Understøtter dagplejegruppernes og
dagplejernes praksislæring.
Pædagogiske ledere:
Dagplejepædagoger/konsulenter, der
deltager i forløb. Projektleder/koordinator.
Dagplejeledelse.
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PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER
Professionelle læringsfællesskaber: En gruppe medarbejdere, som deler, kritisk undersøger og stiller
spørgsmål ved (reflekterer over) egen praksis i varige, samarbejdende, inkluderende, reflekterende,
læringsorienterede og vækststyrkende fællesskaber.
At skabe og fastholde lærende fællesskaber handler om: At dele værdier og en fælles vision, At lære
kollektivt / samarbejde om PKD, At opleve understøttende lederskab, som er med til at skabe en klar
struktur og bestemte måder at samarbejde på og dele personlig praksis.
Lederne er ansvarlige for at udvikle lærende fællesskaber: Lederskab er afgørende for at stimulere
individuelle og kollektive læreprocesser blandt medarbejderne, bruge ressourcerne effektivt, opbygge
læringsstrukturer, sikre loyalitet over for visionen og implementere stærke vurderingsprocesser.
Lederskab kan udvikles ved at organisere netværk blandt ledere.
Jensen, B. & Walker, R. (2022). Facilitating cultures of reflection through professional development for sustainable advancement in ECEC: insights from
a series of initiatives in Denmark. I: Ringsmose (red.). Educational Quality through Organizational and Professional Development. Springer Publisher
(Under udgivelse)
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EN BÆREDYGTIG UDVIKLING AF PKD
Bæredygtig og PKD: Fokus på at skabe pædagogisk udvikling, der varer ved.
En pædagogik, der bygger på indhold og metoder, som er solide nok til at
bære også i fremtiden og som kan drives frem ved at deltagerne involveres og
tager ansvar.

For at skabe bæredygtig udvikling er to elementer vigtige:
• Konsistens: Indebærer, at deltagerne holder fast i principperne for
projektet (innovationen), og at alle deltagerne forpligter sig på en fælles
vision, og deler de holdninger og handlinger, der knytter sig til projektet.

• Kontinuitet: Indebærer, at deltagerne fastholder deres forpligtelse og
engagement i kompetenceudviklingsprojektet over tid, og at de kan
integrere og udvikle nye aktiviteter og handlinger i sammenhæng med
det eksisterende. F.eks. tiltag fra tidligere projekter, lokale og nationale
politikker etc.
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PKD PROJEKTET I PRAKSIS – OPSUMMERING
•

PKD implementeres via et 2-årigt professionelt praksislæringsforløb (2020-2022) målrettet de
dagplejegrupper, der bliver udtrukket til forløbet.

•

Forløbet består af de 4 moduler, der hver varer 5 måneder.

•

På hvert modul er der to workshops for de pædagogiske ledere.
•

En med fokus på det faglige indhold og

•

En med fokus på professionel praksislæring og lederes rolle som facilitator

•

Derudover er der kick-off (i starten) og catching-up-møder (efter modul 3) for alle deltagerne.

•

3 læringskontekster: Dagplejehjem, dagplejegruppe og workshops.

•

PKD i fremtiden – ideer om bæredygtig udvikling lægger op til fortsat arbejde med at udvikle praksis på basis
af PKD.
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FORSKER- OG PROJEKTTEAMET
•

Bente Jensen, professor, AU, DPU Forskningsleder.

•

Roddy Walker, post. doc. AU/DPU. Kvalitativt forskningsstudie.

•

Kimberly Meunier, ekspert på Abecedarian knyttet til AU/DPU som konsulent, University of North Carolina.

•

Lone Amdi Boisen, konsulent, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. Projektkoordinator og
videnskabelig medarbejder.

•

VIVE: Louise Beuchert, forsker, Jens Dietrichsen, seniorforsker og Jane Greve, professor MSO. Kvantitativ
effektevaluering.

•

Secata: Peter Fransen, overordnet ansvarlig og Martin Messell, teknisk projektleder. Dataindsamling og ITunderstøttelse via IT-systemet.

Vi takker for den store opbakning til projektet fra kommuner, dagplejere, dagplejepædagoger, konsulenter og
ledere. Med deres indsats har vi kunnet gennemføre projektet og dataindsamlinger trods Corona.
Tak til TrygFonden som støtter projektets gennemførelse.
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FREDERICIA
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PKD – FRA TEORI TIL PRAKSIS
• Medarbejderinvolvering
• Praksislæring – kollegial læring/fælles
fagligt sprog
• Børns læring og udvikling – også børn i
udsatte positioner
• På vej mod bæredygtig udvikling
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Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen
(PKD)

Fredericia Kommune
Marie-Luise Junker - pædagogisk leder af dagplejen distrikt Fjordbakke &
Anette Kristensen - specialpædagogisk konsulent

Hvad kan Fredericias dagpleje ift. pædagogisk
kvalitet?
Perspektiver fra flere niveauer i organisationen: børn, dagplejere, ledere,
konsulent og direktør.
• Hvordan er det lykkedes for os at få følgeskab og tage det første skridt?
• Kan vi overhovedet komme i mål med at ”flytte” dagplejernes selvforvaltning over egen
praksis til en kollegial læringskultur med fælles faglig praksis?
• Hvilke tendenser ser vi i forhold til børnenes læring og udvikling?
• Hvordan opleves det for dagplejerne, og hvad italesætter de selv?

Fredericia kommunes ambition for deltagelse i
"Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen"
Forvaltningen:
• Styrkelse af dagplejens praksis i forhold til tidlig
indsats, og arbejdet med børn i udsatte
positioner
• Ønske om fælles organisatorisk læring, og med
et fælles fagsprog

Dagplejen:
• Behov for at indføre en professionel kultur for
praksislæring, for den enkelte dagplejer og for
dagplejegruppen

PKD – En stor mundfuld!
Nye begreber, nye materialer
digital læringsplatform
Praksislæring: Nye måder at
samarbejde på
Corona – en ekstra udfordring

Udviklingsarbejdet i dagplejen
• Hvordan blev første skridt muligt?
• Hvilken modstand?
• Hvad har bidraget til dagplejernes følgeskab ift.
arbejdet med PKD?

Forandringer kan udfordre og give
modstand
• Når viden endnu ikke opleves meningsfuld - "Vi
gør det allerede"
• Når IT er en svær øvelse
• Når videoanalyse ud fra egen praksis er
intimiderende
• Når egen praksis skal deles og reflekteres med
kollegaer
• Når tiden til udviklingsarbejde bliver knap grundet
praktiske gøremål

Vi har spist den i
små bidder...
Planlægning og organisering:
• Lokal oversættelse fx timing af nye
tiltag og integrerbart i allerede
planlagte årshjul
• Konkrete redskaber som hjælp til
planlægningen fx kalender, mapper
• En lokal ramme for systematik
under hvert modul
• Facilitering af det daglige arbejde i
læringskontekster
- inddragelse af deltagerne
- motivation og mening

Lokalt oversat og visualiseret
Redskaber til overblik og systematik – fælles kalender, afstemning af
tidsforbrug samt deadlines som styringsredskab.
Modul 1: August-december 2020
•
•

Introduktion til det faglige indhold:
Fire grundelementer og kobling til Den
styrkede pædagogiske læreplan.
Introduktion til læringsplatformen og overblik
over pædagogiske værktøjer.

Modul 3: August-december 2021
•
•
•
•

Fuld integrering af alle faglige elementer i dagligdagens
praksisser.
Fortsat brug af de faglige materialer og værktøjer.
Brug af implementerings- og evalueringsværktøjer.
Introduktion til video-analyse af voksen-barninteraktioner og anvendelsen af PKD-elementer.

Modul 2: Februar-juni 2021
•
•
•

Videreudvikling af praksisser baseret på de
fire grundelementer og Den styrkede
pædagogiske læreplan.
Brug af de pædagogiske materialer og værktøjer.
Introduktion af implementeringsog evalueringsværktøjer, herunder refleksionsværktøj.

Modul 4: Februar-juni 2022
•
•
•

Mod bæredygtig udvikling i praksis baseret på de fire
grundelementer og Den styrkede
pædagogiske læreplan.
Fortsat brug af alle materialer og værktøjer.
Brug af video-analyse af voksen-barn-interaktioner og
anvendelsen af PKD-elementer.

Udviklet PKD
lege-materiale

Ledelsens facilitering og koblingen til PKD
rammen
Deltagelse på workshop ved partnerskab leder og konsulent
• Strategiske møder omkring struktur og organisering med følgeskab af ledelse tæt på
• Efterbearbejdning og lokalt tilpasset
Forberedelse og introduktion til dagplejerne
• Fyraftensmøde og løbende refleksionsmøder med dagplejerne
Opsamling efter hvert modul og intro til næste
• Ideer og ønsker til arbejdet fx materialer
• Visuelle planer og ledelsens forventning til indsats understøttes
Løbende skifte mellem udfordring og understøtning
• Parløb med dagplejerne i forhold til løbende tilpasning af programmet

Samarbejdet omkring rammer og
vilkår ifbm. projektet
• Parløb og læringsfællesskab mellem leder og
konsulent med løbende evalueringer og justeringer
• Strategisk møder efter workshop med
procesplanlægning

• Klar opgavefordeling:
• Leder - bistået i hverdagens praksis. Fokus på
psykologisk tryghed. Omlægning af arbejdstid.
• Konsulent - tovholder samt bidraget til
organisering og facilitering af mødevirksomhed

Viden omkring dagplejernes oplevelse
Interview-guide:
Hvad bidrager brugen af
PKD elementer med i
forhold til børnenes
læring og udvikling?

Hvilken betydning har
PKD for samarbejdet og
læringsmiljøet i
dagplejegruppen?

Hvordan kvalificerer
PKD din pædagogiske
praksis nu og
fremadrettet?

Hvad har haft betydning i
forhold til din motivation
for at arbejde med PKD?

Hvordan har ledelsen
bidraget til
implementering af PKD?

På hvilken måde har IT
platformen og
videoanalysen bidraget til
arbejdet med PKD?

Interview-udsagn fra dagplejerne

Hvad bidrager brugen
af PKD elementer med
i forhold til børnenes
læring og udvikling?

Vi sætter lyde og ord på og kan
efterhånden sætte konkrete lege
på alt efter udviklingsbehov.

Mere fokus på interaktionen
mellem os og børnene – det
betyder noget for børnenes
læring og udvikling.

Man bliver mere klar på at
prøve noget. Jeg justerer
mig, såfremt børnene ikke
kobler sig på.

De konkrete
materialer, vi bruger,
har betydning.

Vi kommer hele vejen
rundt om barnet med alle
4 elementer.
- at få alle 4 elementer
med i hver omgang.

Interview med direktør for
Børn, Unge og Kultur
Udsagn fra dagplejerne kan ses i sammenhæng med
direktør Mette Heidemann
• Citat fra Dagplejerne: ”Mere fokus på
interaktionen mellem os og børnene – det
betyder noget for børnenes læring og
udvikling”.

Interview-udsagn fra dagplejerne
Hvad har haft
betydning i forhold til
din motivation for at
arbejde med PKD?

At ens kollegaer er motiverede,
og vi er et hold og et team, så vi
kan sparre med hinanden.
Det er det samme, vi arbejder
ud fra og
vores fælles tredje, så vi
hurtigt kan drøfte praksis.

Vi får anerkendelse i form af
frihed til arbejdet og tager
det i små bidder og derfor
ikke så meget på en gang.

Vi får motivation i
arbejdet, når det
giver pote.

Interview-udsagn fra dagplejerne

Hvilken betydning har
PKD for samarbejdet og
læringsmiljøet i
dagplejegruppen?

Indsatsen styrkes omkring
det fælles tredje, når der
arbejdes individuelt og i
teamet i legestuegruppen.

Vi drøfter ideer på
gruppen og derefter
arbejdes videre hjemme
og i gruppen. Vi giver
hinanden konkreter og
låner af hinanden.

Vi bruger PKD hele
tiden i hverdagspraksis.
Når vi har vores
planlagte årshjul, får vi
PKD elementerne med
og ind i det planlagte.

Sparring mellem
dagplejerne sætter spot på
mulighedsrummet og de
stunder, hvor PKD kan
været muligt fx
puslebordet

Interview med direktør for
Børn, Unge og Kultur
• Citat fra dagplejerne: ”Indsatsen styrkes omkring det
fælles tredje når der arbejdes individuelt og i teamet i
legestuegruppen”

Interview-udsagn fra dagplejerne

På hvilken måde har IT
platformen og
videoanalysen bidraget
til arbejdet med PKD?

Ugeplanerne gør, at vi
bliver vedholdende i det.

En god planlægning gør,
at man er fastholdende
i at arbejde med det.

Videoanalyse er ikke fejlfinding
– men understøtte hinanden
til, at vi skal hjælpe hinanden til
at få mere ud af det.

Videoen bidraget med – få øje
på, om det fungerer, eller at
man ser noget andet, end man
tror, man gør.

Evaluering gør, at vi får
snakket om det og
inspirerende ideer til
hinanden.

Interview-udsagn fra dagplejerne

Hvordan har ledelsen
bidraget til
implementering af
PKD?

Positiv indstilling – og vi tager det,
som det kommer, og at vi sammen
justerer os og ændrer det for at
tilpasse det.

Det er lidt svært for de
andre kollegaer, som ikke er
med – det opleves ikke så
rart for de andre, som ikke
har været med.

Vi er glade for
ledelsens anerkendelse,
og at vi får
de redskaber, vi har
brug for i arbejdet.

Interview-udsagn fra dagplejerne

Hvordan kvalificerer
PKD din pædagogiske
praksis nu og
fremadrettet?

Ønske om fælles sprog
i hele fjordbakke
distriktet. Fx koble to
teams sammen og
få erfaringsudvekslet
til, hvordan vi får det
med fremadrettet.

Videndeling med
distriktet kan være i et
planlagt forløb men også
direkte i situationen

Vi kunne godt bruge en
længere periode, hvor
der indarbejdes over en
måned og køre med to
elementer.

Kvalificerer PKD
fremadrettet – videregive
til øvrige kollegaer. Vi vil
gerne give ud af det lærte,
og fortælle om alt det jeg
har lært. Hvis de har lyst.

Interview med direktør for
Børn, Unge og Kultur
• Citat fra dagplejerne: ”Ønske om fælles sprog i hele
fjordbakke distriktet. Fx koble to teams sammen og
få erfaringsudvekslet til hvordan vi får det med
fremadrettet”.

Tendenser og pointer fra
projektet
• Erkendelsen af ”Det er ikke børnene, der kun skal lære noget,
det er også os voksne, som skal have en anden tilgang og tænke
mere over tingene”.
• Indsatsen styrkes omkring det fælles tredje, når der arbejdes
individuelt og i teamet i legestuegruppen.
• Processen understøttes af planlægning, systematisk tilgang og
vedholdenhed.
• Kvalificering af tilgange og læringsmiljø blandt dagplejerne skaber
progression i udviklingen for børnene.
• Med video som et fælles tredje til at kvalificere interaktionerne,
som et nyt format til sparring og drøftelse af kvalitet i praksis.
• Tilgange der integrerer den styrkede læreplan.

Video fra praksis hjemme
• Video – elementet Kommunikativ læsning – Se-Vis-Sig metoden

Tendens og udviklingspotentiale
• PKD giver tydelighed i fælles praksis med fælles
pædagogiske tilgange omkring praksis samt fælles
fokus i arbejdet elementerne
• Professionel fællesfagligt sprog og samarbejdet
omkring det fælles tredje
• PKD giver synlighed for nye medarbejdere i gruppen
– hvor det ofte er svært at spotte læringskultur
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TEMAMØDE 1 – KOMPETENCER TIL ARBEJDET MED TILSYN:
LOKALE K3 (ODENSE KONCERTHUS – NABO TIL ODEON)
TEMAMØDE 2 – BØRNEPERSPEKTIVER OG BØRNS PERSPEKTIVER:
SAL 1 (SIDELOKALE TIL PLENUMSALEN)
TEMAMØDE 3 – EN FREMTID MED FULDTID I DAGINSTITUTIONER:
LOKALE 107 (1. SAL I ODEON)

TEMAMØDE 4 – LEGEPÆDAGOGIK, LEGEDELTAGELSE OG RAMMESÆTNING AF
LEGEMILJØER:
LOKALE K2 (ODENSE KONCERTHUS – NABO TIL ODEON)
TEMAMØDE 5 – PÆDAGOGISK KVALITET I DAGPLEJEN:
LOKALE 208/209 (2. SAL I ODEON)
TEMAMØDE 6 – STÆRKE BØRNEFÆLLESSKABER:
STORE SAL / PLENUMSALEN
#KLdagtilbud
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KAFFEPAUSE I
STANDOMRÅDET

BESØG
STANDENE
VI SES 15.10 I PLENUM
#KLdagtilbud

DPU
AARHUS UNIVERSITET

BENTE JENSEN
BJ@EDU.AU.DK

Tak for nu

