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Vend 

Den 5. konference i 
Program for Læringsledelse – dagtilbud 2015 - 2020: 

Kvalitet i dagtilbud – i børnehøjde 

 

Sted: IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, DK-6000 Kolding 

Målgruppe: Chefer, ledelser, ressourcepersoner, og kommunale konsulenter fra Program for Læringsle-

delse – dagtilbud samt inviterede kolleger og gæster 

Dato og tid: 26. marts 2020 kl. 9.15 – 15.30  

Tilmelding: http://tiny.cc/0spyjz meget gerne inden 10. marts 2020 

 

Program 

08.30 – 09.15: Registrering og morgenkaffe 

09-15: Ole Hansen: Velkomst, morgensang og motivering af konferencens tema 

Professionelle læringsfællesskaber, forsknings- og datainformering, kortlægninger der bl.a. viser pro-

gressioner i børns læring og trivsel, i medarbejdernes interne samarbejde og tilfredshed samt i samar-

bejdet med forældre. Det store spørgsmål er nu, hvordan følger vi den røde tråd, vi fik fra arbejdet om 

kvalitet gennem Program for Læringsledelse? Hvad siger forskerne til lederne af forbedringsarbejdet i 

dagtilbuddene? Hvor langt nåede vi? Hvilke udfordringer skal løses fremadrettet – og hvordan? 

 

09.30 – 12.30: Formiddagens oplæg 

 Professor Charlotte Ringsmose, AAU: ”Perspektiver på udvikling af kvalitet i daginstitutioner”: 

Hvor er det vigtigt at fokusere, når der arbejdes med at udvikle kvalitet i daginstitutioner? Det 

kan resultaterne fra det kvalitative studie i 12 daginstitutioner være med til at perspektivere. 

Resultaterne sættes i relation til det fortsatte arbejde med at udvikle daginstitutionernes kva-

litet. 

 

 Professor May Britt Drugli, NTNU: ”Kvalitet i praksis - Måltidet som arena også for samspil”:  

For barna er barnehagekvalitet det de opplever i de vanlige hverdagssituasjonene. Dette 

innlegget bruker måltidet som eksempel på muligheter for gode samspillserfaringer.  

http://tiny.cc/0spyjz
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Pause 

 Phd. studerende Line Skov Hansen, AAU: ”Evaluerende pædagogisk praksis i dagtilbud”: 

I den styrkede pædagogiske læreplan fremhæves udviklingen af en evalueringskultur, hvor 

der arbejdes systematisk, analytisk og refleksivt, og hvor fokus er på sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring og trivsel. I oplægget perspektiveres 

arbejdet med at udvikle denne kultur til indsatserne i Program for Læringsledelse.  

 Lektor Bent B. Andresen, DPU: ”Opbrud, nybrud eller hovedbrud? Om evaluering af Pro-

gram for Læringsledelse”: 

De vigtigste fund i evalueringen af fire års programsamarbejde om at styrke data- og forsk-

ningsinformeret praksis, fremme indbyrdes samarbejde i professionelle læringsfælles-ska-

ber og udvikle faglig dømme- og handlekraft gennem aktionslæring. 

 

12.30 – 13.15: Frokost 

13.15 – 14.00: Bogreception, samt mulighed for at få indsigt i kommunale PFL-forløb, udstilling af pro-

duktioner knyttet op på arbejdet med programmets indsatser o.a.  herunder resultater fra kortlægning 

- T3. 

14.00 – 14.50: Professor Thomas Nordahl, SePU: ”Kvalitet i dagtilbud og børns videre forløb i skolen – 

sammenhæng”:  

Betragter vi kvaliteten af det professionelle dagtilbud som barnets indgang til det livslange uddannel-

sesforløb, så bliver sammenhænge mellem de forskellige tilbud, som barnet tager del i, set med barnets 

øjne et alt overskyggende område. Her må nytænkning til, så relationen mellem kundskab, viden og 

praksis styrkes. 

 

 Kaffe og kage 

 

15.00: Institutleder Keld Thorgård, Institut for Kultur og Læring, AAU: ”Samarbejde mellem børnehaver 

og skoler – aktuelle tendenser og fremadrettede perspektiver”: 

En invitation til fortsat samarbejde mellem forskning og praksis om udvikling og forbedring af kvalitet 

i dagtilbud og skole set i børnehøjde. 

 

15.20: Ole Hansen: Farvel, tak og på gensyn  

Vel mødt til konferencen! 

 

Venlig hilsen 

Ole og Team Læringsledelse - dagtilbud 

 

 


