
Inkluderende pædagogiske 
miljøer i Dagplejen 

– et uddannelsesprojekt for 
Dagplejen i Vejle kommune

Kære dagplejer

Dagplejen har i samarbejde med Dagplejen i Hedensted kommune, VIA Univer-
sity College og FOA-Vejle udarbejdet et uddannelsesforløb for alle dagplejere i 
Vejle kommune.

Vi håber, at du også vil synes, det er et enestående tilbud om kompetenceud-
vikling. Det er lykkedes, at sammensætte uddannelsesforløbet, så alle dagple-
jere skiftevis deltager. Forløbet iværksættes som et AMU-forløb over to år, hvor 
du fire gange vil komme på en uges AMU-kursus. I intervallerne mellem AMU-
kurserne skal du hjem, og afprøve/udvikle nye handlinger, og kvalificere hand-
lingerne gennem udviklingsdialoger med dagplejepædagogen og kolleger.

Forløbet vil tage udgangspunkt i dagtilbudspolitikken ”Det er for børn” med 
underpunkterne:

 ● Børn og unge i vækst
 ● Fællesskab rykker
 ● Forældre på banen
 ● Verden venter 

Det er vores håb, at uddannelsesforløbet vil give Dagplejen et samlet løft til 
glæde for den faglige stolthed og børnenes læring, trivsel og udvikling i de al-
lervigtigste børneår.

Venlig hilsen

Lise Fabricius   Lone Snedker           Rune Asmund Sørensen
Dagplejeleder,   Formand for           Dagtilbudschef,
Vejle Kommune     FOA-Vejle            Vejle Kommune 



Hvad indebærer forløbet?

Forløbet handler om at få den viden, du i forvejen 
er i besiddelse af, kædet sammen med den nye læ-
ring. Det gælder både i forhold til arbejdet i eget 
hjem og med kolleger i legestuen. Det spændende 
og udfordrende bliver hvad, hvordan, og hvorfor du 
gør, som du gør med din nye viden – altså hvordan 
dine handlinger udvikles eller ændres og derved 
styrker børnenes læring og udvikling. 

AMU - målene struktureres i et tre ugers basisforløb og et en uges specialiseringsforløb. Det betyder, du er 
af sted på uddannelse af fire omgange og forløbet ser således ud: 
 

 
Hvad er læringsmålene for BASISDELEN (uge 1-3): 
 

o At kunne arbejde inkluderende og vide hvad det betyder. 
o At kunne se hvilke tendenser, der i samspillet modarbejder inklusion. 
o At kunne reflektere over praksis og din egen rolle i forhold til at arbejde inkluderende. 
o At medvirke til at skabe et inkluderende og anerkendende forældresamarbejde. 
o At arbejde målrettet og udviklingsorienteret med kommunikation i et anerkendende 

perspektiv. 
o At skabe udviklende samspil og anerkendende relationer. 
o At kunne arbejde udviklingsorienteret med børns sproglige udvikling. 
o At kunne tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns sproglige udvikling. 
o At kunne arbejde med pædagogiske kundskaber; planlægge, udføre og evaluere pædagogiske akti-

viteter. 

PRAKSIS 
Du gør dig klar til udviklingsforløbet 
gennem forpligtende dialog med din 

dagplejepædagog og kolleger.  

UDDANNELSE UGE 1 
Inkluderende pædagogiske miljøer 

Samspil og relationer 
Leg med sprog 

PRAKSIS 
Din nye viden bringes i anvendelse og 
du eksperimenterer i og med praksis 
Dialog med din dagplejepædagog og 

kolleger UDDANNELSE UGE 2 
Inkluderende pædagogiske miljøer 

Samspil og relationer 
Leg med sprog 

PRAKSIS 
Din nye viden bringes i anvendelse og 
du eksperimenterer i og med praksis 
Dialog med din dagplejepædagog om 
dine refleksioner og erfaringer. Dialog 

med og aktiviteter med kolleger 

UDDANNELSE UGE 3 
Inkluderende pædagogiske miljøer 

Samspil og relationer 
Leg med sprog 

PRAKSIS 
Din nye viden bringes i anvendelse og 
du eksperimenterer i og med praksis 

  
Dialog med din dagplejepædagog om 

dine kompetencer og hvordan de 
bruges bedst muligt 

UDDANNELSE UGE 4 
 

Leg og læring med digitale medier 

PRAKSIS 
Din nye viden bringes i anvendelse og 
du eksperimenterer i og med praksis 
Dialog med din dagplejepædagog og 

kollegaer 

Hvad skal du uddannes i?

De 4 ugers AMU-uddannelse funderes i 
temaerne:

• Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud 
• Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 
• Leg med sprog    
• Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 

Du er af sted på uddannelse af fire omgange og forløbet ser således ud:



Hvad er læringsmålene for uge 1-3?

• At kunne arbejde inkluderende og vide hvad 
det betyder.

• At kunne se hvilke tendenser, der i samspillet 
modarbejder inklusion.

• At kunne reflektere over praksis og din egen 
rolle i forhold til at arbejde inkluderende.

• At medvirke til at skabe et inkluderende og 
anerkendende forældresamarbejde.

• At arbejde målrettet og udviklingsorienteret 
med kommunikation i et anerkendende per-
spektiv.

• At skabe udviklende samspil og anerkendende 
relationer.

• At kunne arbejde udviklingsorienteret med 
børns sproglige udvikling.

• At kunne tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, 
der understøtter børns sproglige udvikling.

• At kunne arbejde med pædagogiske kundska-
ber; planlægge, udføre og evaluere pædagogi-
ske aktiviteter.

Hvad er læringsmålene for uge 4?

• At kunne skabe læring og udvikling for børnene 
gennem anvendelsen af digitale medier i et 
inkluderende perspektiv.

• At kunne vurdere hvilke digitale medier, der 
egner sig til den pædagogiske aktivitet.

• At kunne tilrettelægge pædagogiske aktiviteter 
med brug af digitale medier.

Litteratur
Alle deltagere oprettes på VIA studienet. Derinde 
finder du skema, eventuelle læseplaner og littera-
tur. 
Det er også på studienet, du kan kommunikere med 
underviserne. 
Du modtager et velkomstbrev fra studieadministra-
tionen med kode til studienet mv. 

Forud for opstart på forløbet tilbydes alle dag-
plejere en test med henblik på afklaring af bl.a. 
danskkundskaber således, du kan få den rette 
støtte undervejs, hvis du har behov for det.

Uddannelsessted
TUC Nørremarken
Horsensvej 72
7100 Vejle

Undervisningstid/studietid
37 timer pr. uge.
Hver dag 8.00 - 15.25.

Fravær
Ring: 87 55 18 57 eller mail til studiesekretær Tina 
Bertelsen; tibe@viauc.dk og kontakt Lise Fabricius 
via tlf. 76 81 52 10 eller lisfa@vejle.dk.

Forplejning
Du skal have din egen mad med. Der vil være kaffe 
og en kaffemaskine, så der kan brygges kaffe. Der 
er ingen kantine på stedet.

Lønforhold under uddannelsen
Alle deltagere får bevilliget orlov fra jobbet og 
sædvanlig løn under uddannelsen.
Der søges VEU-godtgørelse som tilfalder arbejdsgi-
ver til finansiering af gæstepleje.
Der pågår i øjeblikket forhandlinger om de løn-
mæssige konsekvenser ved gennemførelse af ud-
dannelsen. Der vil blive givet nærmere information 
når forhandlingerne er afsluttet.

Kørsel
Der kan ansøges om dækning af udgifter til trans-
port efter gældende regler i forbindelse med 
ansøgning om VEU-godtgørelse. Evt. godtgørelse af 
transportudgifter tilfalder den ansatte.

Pris
Den enkelte deltager har ingen udgifter til uddan-
nelsen, den betales af arbejdsgiver.

Tilmelding
Vedlagte blanket skal udfyldes og afleveres til din 
dagplejepædagog senest 5. maj 2014. Du vil få be-
sked om, hvilket hold du kommer på ca. 15. juni.

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. uddannelsesforløbet kan rettes til 
Lenni Hedegaard Iversen via tlf. 7681 5213/lenhi@
vejle.dk eller til Lise Fabricius via tlf. 7681 5210/
lisfa@vejle.dk. 



Tidsplan for forløbet:

 

 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 
Uddannelse uge 1 11. - 15. aug. 2014 18. - 22. aug. 2014 25. - 29. aug. 2014 1. - 5. sep. 2014 

Split     
Uddannelse uge 2 27. - 31. okt. 2014 3. - 7. nov. 2014 10. - 14. nov. 2014 17. - 21. nov. 2014 

Split     
Uddannelse uge 3 19. - 23. jan. 2015 26. - 30. jan. 2015 2. - 6. feb. 2015 16. - 20. feb. 2015 

Split     
Uddannelse uge 4 20. - 24. april 2015 4. - 8. maj 2015 18. - 22. maj 2015 8. - 12. juni 2015 

 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 
Uddannelse uge 1 8. - 12. sep. 2014 15. - 19. sep. 2014 22. - 26. sep. 2014 29. sep. - 3. okt. 2014 

Split     
Uddannelse uge 2 24. - 28. nov. 2014 1. - 5. dec. 2014 8. - 12. dec. 2014 15. - 19. dec. 2014 

Split     
Uddannelse uge 3 23. - 27. feb. 2015 2. - 6. marts 2015 9. - 13. marts 2015 16. - 20. marts 2015 

Split     
Uddannelse uge 4 15. - 19. juni 2015 22. - 26. juni 2015 10. - 14. aug. 2015 17. - 21. aug. 2015 

 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 
Uddannelse uge 1 6. - 10. okt. 2014 20. - 24. okt. 2014 7. - 11. sep. 2015 14. - 18. sep. 2015 

Split     
Uddannelse uge 2 5. - 9. jan. 2015 12. - 16. jan. 2015 23. - 27. nov. 2015 30. nov. - 4. dec. 2015 

Split     
Uddannelse uge 3 23. - 27. marts 2015 13. - 17. april 2015 22. - 26. feb. 2016 29. feb. - 4. marts 2016 

Split     
Uddannelse uge 4 24. - 28. aug. 2015 31. aug. - 4. sep. 2015 6. – 10. juni 2016 13. - 17. juni 2016 

 Hold 13 Hold 14 Hold 15 Hold 16 
Uddannelse uge 1 21. - 25. sep. 2015 28. sep. - 2. okt. 2015 5. - 9. okt. 2015    19. - 23. okt. 2015 

Split     
Uddannelse uge 2 7. - 11. dec. 2015 14. - 18. dec. 2015 4. - 8. jan. 2016   11. - 15. jan. 2016 

Split     
Uddannelse uge 3 7. - 11. marts 2016 14. - 18. marts 2016 4. - 8. april 2016 11. - 15. april 2016   

Split     
Uddannelse uge 4 20. - 24. juni 2016 15. – 19. aug. 2016 22. - 26. aug. 2016 29. aug - 2. sep. 2016 

 Hold 17 Hold 18 Hold 19 Hold 20 
Uddannelse uge 1 26. - 30. okt. 2015 2. - 6. nov. 2015 9. - 13. nov. 2015 16. - 20. nov. 2015 

Split     
Uddannelse uge 2 18. - 22. jan. 2016 25. - 29. jan.2016 1. - 5. feb. 2016 8. - 12. feb. 2016 

Split     
Uddannelse uge 3 25. - 29. april 2016   9. - 13. maj 2016   23. - 27. maj 2016 30. maj - 3. juni 2016 

Split     
Uddannelse uge 4 5. - 9. sep. 2016 12. - 16. sep. 2016 19. - 23. sep. 2016 3. - 7. okt. 2016 


