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På dette grundlæggende kursus sætter vi fokus på din fagperson. 
Arbejdet som pædagogmedhjælper stiller krav til din faglige viden 
om børns udvikling, læring, kommunikation og samarbejde samt 
bevidsthed om din rolle i det pædagogiske arbejde.

 mål 
Målet med uddannelsen er, at du
•	 	kan	tilrettelægge	og	gennemføre	pædagogiske	aktiviteter	ud	fra	

en viden om børns kompetencer og hele livssituation
•	 	har	indsigt	i	institutionens	samfundsmæssige	opgaver	og	lov-

grundlag samt egne rettigheder og pligter 
•	 	kan	indgå	i	et	kommunikativt	og	udviklende	samspil	med	børn,	

forældre og kolleger
•	 	kan	reflektere	over	egen	praksis	og	handlemuligheder	i	det
 pædagogiske arbejde

 indhold 
•	 Udvikling	af	dine	faglige	kvalifikationer	og	kompetencer
•	 Pædagogisk	praksis/det	moderne	børnesyn
•	 Viden	om	barnets	udvikling

•	 	Institutionens	rolle	i	forhold	til	at	styrke	barnets	udvikling	og	rela-
tioner med andre

•	 Samspillet	mellem	familien,	institutionen	og	samfundet
•	 	Udvikling	af	personlige	kompetencer	-	kommunikation,	samspil,	

refleksion og relationer med andre
•	 Pædagogiske	læreplaner

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere	i	dagtilbud,	SFO’ere	og	special	institu	tioner,	
dagplejere samt øvrige med inter esse for at få en grundlæggende 
viden om pædagogisk arbejde. Kurset tilrettelægges, så det tager 
afsæt i den enkeltes arbejdsområde og målgruppe af børn og unge.

 Form 
Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og refleksion over 
egen praksis. Du vil arbejde med logbog under hele forløbet.

 vArighed 
15 dage.

Barnets sproglige udvikling er afgørende for barnets identitets- og 
selvforståelse.  Alle fagpersoner i dagtilbuddet har en vigtig rolle i 
denne proces. Barnet udvikler sproget gennem LEGEN. 
Kurset giver viden og inspiration til sprogstimulering og sproglig udvik-
ling gennem leg.

 mål 
Målet med kurset er, at du 
•	 	ud	fra	et	kendskab	til	barnets	sprogudvikling	kan	indgå	i	sam-

arbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og 
lege,	der	fremmer	børns	sproglige	udvikling	og	lyst	til	at	udforske	
sproget og anvende det selvstændigt og kreativt 

•	 har	kendskab	til	den	lovpligtige	sprogvurdering	og	kan	gennem	
dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de 
børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte

•	 	kan	vurdere	egen	kommunikation	og	bliver	derved	i	stand	til	at	
lytte	til	og	tale	med	børn,	så	disses	sproglige	udvikling	styrkes

•	 	kan	indgå	i	dialog	med	kolleger,	forældre	og	andre	om	leg	og	
læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i 
denne sammenhæng 

 indhold 
•	 Børns	sproglige	udvikling	0	-	6	år
•	 	Sprogbegrebet	:	Verbal	og	non-verbal
•	 Sproget	lydside	og	det	nonverbale	udtryk
•	 	Eventyrfortælling
•	 	Den	lovpligtige	sprogvurdering	og	sprogscreening
•	 	Tilrettelæggelse	og	igangsættelse	af	aktiviteter,	der	kan	fremme	

den sproglige udvikling
•	 Fagpersonens	rolle	og	opgave	i	udviklingen	af	sproget
•	 	Anerkendende	kommunikation	og	samspillets	betydning	for	den	

sproglige udvikling
•	 Valg	af	børnelitteratur
•	 Dagtilbuddets	rolle	i	forbindelse	med	barnets	sproglige	udvikling

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere,	pgu’ere,	dagplejere,	pædagogiske	assisten-
ter med flere.  

 vArighed 
5 dage. 
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