Konference d. 21/11 2018

Den 4. årlige konference i
Program for læringsledelse – dagtilbud:
Kvalitet i dagtilbud – sådan: set i et ledelsesperspektiv
Sted: IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, DK-6000 Kolding
Målgruppe: Chefer, ledelser, ressourcepersoner, og kommunale konsulenter fra Program for læringsledelse – dagtilbud
Dato og tid: 21. november 2018 kl. 9.30 – 15.00

Program
09.00: Ankomst og registrering, kaffe og rundstykke
09.30 – 09.50: Morgensang og velkomst, motivering af konferencens tema v. Ole Hansen, Programleder
Læringsledelse, forsknings- og datainformering, kortlægninger der bl.a. viser progressioner i børns læring og
trivsel, i medarbejdernes interne samarbejde og tilfredshed samt samarbejdet med forældre. Det store spørgsmål er nu, hvordan kan man følge den røde tråd fra Læringsledelse og samtidig være åben for nye nationale
politiske beslutninger? Hvad siger forskerne til lederne af forbedringsarbejdet i dagtilbuddene? Hvilke udfordringer skal løses – og hvordan?
09.50 – 10.50: ”Fra viden til pædagogisk praksis” v. Professor Eirik Irgens, Universitetet i Trondheim
Ledere af dagtilbud såvel som skoler forventes at udvikle institutionerne. Der skal laves planer, og ikke mindst
skal planerne iværksættes på en sådan måde, at det fører til en bedre pædagogisk praksis. Det er ikke kun
ledelse og ansatte, der skal lære, men institutionen skal også lære, som en organisation. Det er sådanne udfordringer, der er udgangspunkt for oplægget.
10.50 – 11.00: Pause
11.00 – 12.00: ”Ledelse af evaluering i dagtilbud” v. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg Universitet
Oplægget har fokus på evaluering som begreb, og herunder hvad det indebærer at opbygge en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. I oplægget vil arbejdet med en
evaluerende praksis blive perspektiveret til arbejdet med den styrkede læreplan, samt begreber som samskabelse og Capacity Building.
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12.00-13.00: Frokost
13.00 – 13.50: ”Fremtidens dagtilbud - hvilke krav stiller det til pædagogerne?” v. Professor Ingrid Pramling
Samuelsson, Universitetet i Göteborg
Oplægget kobler et internationalt perspektiv på dagtilbud, med de nordiske spørgsmål om læreplaner, læring,
undervisning og omsorg, og ikke mindst til de globale mål om børns rettigheder og medvirkning.
13.50 – 14.00: Pause
14.00 – 14:50: ”Ledelse i en tid med nye læreplaner” v. Charlotte Ringsmose, DPU, Aarhus Universitet
Med dagtilbudsaftalen, der trådte i kraft 1. juli 2018, er der fastlagt et fælles pædagogisk fundament som alle
dagtilbud skal bygge på, og som pålægger dagtilbuddene ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele
dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at
trives og lære. Hvad betyder den nye styrkede læreplan for lederrollen og for ledelse af det pædagogiske arbejde?
14.50 – 15.00: Afslutning
15.00: Kaffe og kage ”to go”

Venlig hilsen
Ole og Team Læringsledelse - dagtilbud.

