Konference d. 17/11 2016: Kvalitet i dagtilbud – hvordan?

Program for 2. årlige konference i Program for
Læringsledelse – dagtilbud: ”Kvalitet i dagtilbud – hvordan?”
Sted: IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, DK-6000 Kolding
Målgruppe: Chefer, ledelser, ressourcepersoner, kommunale konsulenter fra Program for Læringsledelse – dagtilbud

Program og organisering af konferencen ”Kvalitet i dagtilbud - hvordan?” 17.
november 2016: kl. 9.00 – 16.00
 Fra 08.00: Ankomst og registrering, kaffe og brød
 09.00: Morgensang og velkomst, motivering af konferencens tema: ”Kvalitet i dagtilbud –
hvordan?”
 09.15: Første amanuensis Ratib Lekhal, Handelshøyskolen i Oslo: ”Børnehave - en risiko
eller gevinst for børns udvikling og læring?”
 10.15: Den pædagogiske markedsplads åbner, standene bemandes
 11.15: Adjunkt Elina Maslo, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup: ”Flersprogede læringsrum i dagtilbud”
 12.15: Frokost
 13.00: Børnehaveleder Susanne Østergaard, Hjallerup og lektor Ole Henrik Hansen, DPU:
”Brønderslev Kommune har gennemført 2 kortlægninger T1 og T2 i LSP-projekt ”Udvikling i Fælleskaber 2013 - 2016”, hvor ledelser og personalegrupper har deltaget i tilhørende teambaserede kompetenceforløb. I en opfølgende kvantitativ undersøgelse finder
forskerne en børnehave af meget høj kvalitet.” Hvad gør den børnehave, som vi kan lære
af?
 14.00: Den pædagogiske markedsplads besøges - inklusiv kaffe og kage.
 15.00: Sekretariats- og dagtilbudschef Birgit Lindberg; Svendborg: ”Data i hverdagspraksis
– eksempler på hvordan data skaber kvalitet”
 15.45: Opsamling af konferencen – fremadrettede aftaler
 16.00: Farvel, tak og på gensyn
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Den pædagogiske markedsplads – ”sådan gør vi”
Alle seks deltagende kommuner har en stand på markedspladsen. Standen bemandes, når der
ikke er oplæg fra talerstolen. Her har den kommunale lokale programkoordinator, sammen med
de lokale dagtilbud demonstrationer, oplæg, debatter eller diskussioner om faglige og praktiske
bud på, hvordan forskningsinformeret viden kan øge kvaliteten i kulturen til gavn for alle børn.
Tanken er på markedspladsen, at man fortæller om praksis, om udfordringer, om indsatser der
skaber varige ændringer. Man spørger, diskuterer og skaber nye forbindelser og erfaringsudveksler
i faglige netværk.

Oplæg

Markedsplads

Oplæg

Markedsplads

Dagen veksler mellem faglige oplæg og opfølgning, præsentationer, debatter og diskussioner om
”Kvalitet i Dagtilbud – hvordan?”, hvor forskerinput omstilles til daglig ledelse og pædagogisk
praksis.

Netværksbog
På konferencedagen præsenteres en netværksbog, der udgives på dagen.
Ved at orientere sig i bogen vil man kunne finde inspiration og skærpe sin nysgerrighed for at
finde kolleger, der laver spændende og målrettet pædagogisk udvikling, hvor data, af forskellige
pædagogisk observans, er til nyttig inspiration og anvendeligt strategisk værktøj.
En ”bog” hvor dagtilbuddene fra Program for Læringsledelse - dagtilbud præsenterer sig med
beskrivelse af områder, som man er optaget af, hvad seneste kortlægning har vist, hvilke pædagogiske tiltag der efterfølgende sættes i værk eller anden nyttig information m.m.
På dagen udkommer tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia med nummer 12, 2016.
Paideia nummer 12 er et temanummer om ”Kvalitet i dagtilbud”. Artiklerne er hentet fra konferencen i november 2015.
Både netværksbogen Læringsledelse - dagtilbud og Paideia nummer 12 indgår som en del af konferencen.
Vi glæder os til at se jer alle sammen den 17. november 2016 i Kolding.
På gensyn
På vegne af Team Læringsledelse - dagtilbud
Ole Hansen
Programleder

