
5børn og unge

Anerkendende pædagogik og kommunikation står højt på den 
pædagogiske	dagsorden.	Vi	sætter	fokus	på	det	moderne	børnesyn	
og pædagogik ud fra en anerkendende tilgang og optik.

 mål 
Målet med kurset er, at deltageren
•	 	i	sit	pædagogiske	arbejde	gennem	målrettet	og	udviklingsorien-

teret kommunikation kan skabe udviklende samspil og anerken-
dende relationer med børn, unge og deres forældre 

•	 	kan	anvende	hensigtsmæssige	analyse-	og	evalueringsmetoder,	
så hun kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pæda-
gogiske praksis

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere,	pgu’ere,	pædagogiske	assistenter,	dagple-
jere, omsorgsmedhjælpere og andre med interesse for arbejdet med 
anerkendende pædagogik.

 indhold 
•	 	Anerkendende	pædagogik 

- Retninger inden for anerkendende pædagogik 
- Pædagogisk arbejde med afsæt i anerkendende pædagogik 
- Udvikling af den pædagogiske praksis

•	 	Anerkendende	kommunikation
•	 	Samspillets	og	relationens	betydning	for	barnets	udvikling
•	 	Etablering	og	udvikling	af	samspil	og	relation	mellem	børnene	

samt barnet og den voksne
•	 	Fokus	på	egen	kommunikation	og	anerkendelse	

 Form 
Forløbet tilrettelægges i en vekselvirkning mellem oplæg, cases og 
gruppearbejder med inddragelse af deltagernes daglige pædago-
giske arbejde.

 vArighed 
5 dage. 
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sAmspil og relAtioner i pædAgogisk Arbejde
- Anerkendende pædAgogik

konFlikthåndtering i pædAgogisk Arbejde
- konFlikter blAndt børn / unge 
- konFlikter i det pædAgogiske Arbejde
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Det pædagogiske arbejde handler også om håndtering af konflikter 
mellem og om børn/unge. Hvordan indgår du i børnenes konflikter, 
og hvordan kan du være med til at skabe rammer og et miljø - også 
i legestuen, hvor børnene udvikler deres kompetencer til at fore-
bygge	og	håndtere	konflikter?	

 mål 
Målet med uddannelsen er, at deltagerne efterfølgende 
•	 	kan	forebygge	og	håndtere	konflikter
•	 	kan	medvirke	til	at	skabe	et	konflikthåndterende	miljø	
•	 	kan	anvende	forskellige	konfliktløsningsmodeller	
•	 	kender	egne	konfliktmønstre
•	 	kan	anvende	relevante	roller	i	konflikter

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere,	pgu’ere,	dagplejere	,	pædagogiske	
assistenter og andre med interesse for at sætte fokus på konflikt-
håndtering i det daglige pædagogiske arbejde.

 indhold 
•	 	Håndtering	og	forebyggelse	af	konflikter	blandt	 

børnene og de unge
•	 	Samarbejde	mellem	kolleger	om	håndtering	af	 

konflikter
•	 	Forskellige	konfliktformer
•	 	Forskellige	konfliktløsningsmodeller
•	 	Egne	konfliktmønstre
•	 	Samarbejde	omkring	håndtering	af	konflikter	i	 

legestuen, på stuen og mellem kolleger
 
 Form 
Forløbet tilrettelægges i en vekselvirkning mellem oplæg, cases og 
gruppearbejder med afsæt i deltagernes daglige arbejde.

 vArighed 
5 dage. 




