
 Læringsledelse - dagtilbud 

 

 

 

Tegn på kvalitet i dagtilbud   
 - konference for ledelse af dagtilbud 

 

Den 25. nov. 2015 afholder LSP, Aalborg Universitet den første konference for alle 

med ledelsesfunktioner tilknyttet dagtilbud (chefer, ledere, mellemledere) i Program 

for læringsledelse - dagtilbud.  

 

Tid og sted: kl. 9-16, International Business College, Birkemosevej 1, DK-6000 Kol-

ding. 

 

I Program for Læringsledelse - dagtilbud deltager seks kommuner: Billund, Fredericia, 

Kolding, Hedensted, Nordfyn og Svendborg i alt 175 dagtilbud. Fem af seks kommu-

ner har gennemført den første kortlægning med deltagelse af 4-5 årige børn, foræl-

dre, personale og ledelse. Den 6. kommune gennemfører kortlægning T1 til efteråret 

2016. På konferencen fremlægges de allerførste resultater fra denne kortlægning.  I 

Program for Læringsledelse - dagtilbud skabes tætte relationer mellem praksis og 

forskning i praksis, derfor har vi bedt børne- og uddannelsesforskere fortælle os, det 

de ved om dagens tema: “Kvalitet i dagtilbud - hvordan kan børn se, høre og mærke 

det?”.  

Program 

08.30 - 09.00: Kaffe og rundstykker 

09.00 - 09.30: Velkomst - Læringsledelse - dagtilbud ved 2 x Ole Hansen 

09.30 - 10.30: ”Hvilke indikatorer i förskolan er sikre tegn på kvalitet.” v. Professor 

Sonja Sheridan, Göteborg Universitet 

 

Pause 

11.00 - 12.30: Kvalitet i dagtilbud belyst ud fra tre workshops: 

 

 Lok. 300 Hallen: Det ved vi om tegn på kvalitet: ”Trygghet og læring i gode 

hverdagssituasjoner” v. professor May Britt Drugli, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, Trondheim.  
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 Lok. 132: Det ved vi om tegn på kvalitet: ” Effekten af sproglig efteruddannel-

se på pædagogisk kvalitet og børns ordforråd, fonologisk opmærksomhed og 

bogstavkendskab.” v. postdoc Justin Markussen-Brown, Syddansk Universi-

tet. 

 

 Lok. 135: Det ved vi om tegn på kvalitet: ” Hvad fortæller historien os om det, 

vi ikke bør gøre?” v. professor Niels Egelund, Center for Strategisk Uddannel-

sesforskning, Aarhus Universitet. 

 

Det er muligt at deltage i 2 workshops:  

1. runde 11.00 – 11.40,  

pause 10 minutter for at skifte workshop  

2. runde 11.50 – 12.30 

 

Frokost: 12.30 - 13.30 

 

13.30 - 15.00: ”Kvalitet i dagtilbud belyst gennem den første kortlægning i Læringsle-

delse - dagtilbud v. ”Professor Thomas Nordahl, Senter for Praksisrettet Utdannings-

forskning, Høgskolen i Hedmark. 

 

Kort Pause – tag kaffe med ind til afsluttende forelæsning om: ”Kvalitet i dagtilbud”. 

 

15.15 - 16.00: ”Målstyret læringsledelse i dagtilbud – en måde at skabe kvalitet på” 

v/ forskningsleder Program for Læringsledelse-dagtilbud Ole Henrik Hansen, LSP, 

Aalborg Universitet. 

 

 

 

 

 

Vel mødt til konferencen i Kolding 

 

 
 

 

  

 


