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På årets konference har vi især fokus på de 0-2 
årige børns motorik og sprog. Men også gæste-
pleje, teamorganisering af dagplejepædagoger, 
madmod og videndeling er på programmet. Fra 
tidligere års konferencer ved vi, at deltagerne 
rigtigt gerne vil inspireres af det udviklingsarbej-
de, der sker i andre kommuners dagplejer. der er 
derfor særligt mange praktikere på programmet 
i år. Vi har i nogle år haft dagplejens fremtid på 
programmet, og det har vi også i år, hvor vi får be-
søg af minister for børn og Undervisning, Christine 
Antorini, som vi gerne vil i dialog med, om dagplejens 
fremtid. 

FOA har fået lavet en grundbog om motorik til 
dagplejen, som indeholder lidt teori og en masse 
eksempler på konkrete aktiviteter, der styrker bør-
nenes forskellige motoriske sanser. Alle deltagere 
får bogen med hjem. derudover kommer dag-
plejen i Kolding kommune og fortæller om deres 
idrætsdagpleje, og vi har inviteret Lise Ahlmann til 

at fortælle om, hvordan misforstået om-
sorg fører til indlært hjælpeløshed.

Forsker Ole Henrik Hansen fortæl-
ler om ny forskning i dagplejen, 
hvor der er fokus på dagplejernes 
evne til at stimulere barnets kommu-
nikative kompetencer. dagplejen i Vejen kommune for-
tæller om, hvordan de arbejder med at styrke børnenes 
sprogtilegnelse og underviser rikke Winckler fortæller 
om, hvad man kan bruge babytegn til i dagplejen.

gæsteplejen er i gennem mange år blevet omtalt som 
dagplejens ”Achilleshæl”. Men er den det? Forskerne 
rikke Sværke Madsen og erik Sigsgaard har besøgt 
gæsteplejen i en række kommuner, og set på, hvad de 
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forskellige former for gæstepleje kan betyde for barnet, foræl-
drene og dagplejerne. deres undersøgelse er blevet til et hæfte, 
som deltagerne får. Vi har bedt dagplejeleder Vibeke Njor, som 
blev interviewet til hæftet, om at dele sine tanker om gæstepleje 

med deltagerne.

Vi har besøg fra Kolding kommune, hvor en ny måde at organisere 
dagplejepædagogernes arbejde på har givet fagligheden i dagplejen et 

løft. Og vi har besøg fra Ikast-brande kommune, som præsenterer et meget 
spændende projekt ”Sammen bliver vi bedre” om videndeling og faglig udvik-
ling i dagplejen.

Mad i dagplejen har været et centralt tema på 
landskonferencen i 2010 og 2011. I 2010 lancerede 
vi ”Madglæde – en kogebog til dagplejen” og i 2011 
fortalte vi om arbejdet med bogen ”Madmod – for 
børn og voksne”. I år vil alle deltagere modtage 
bogen ”Madmod” og få et kort oplæg om den samt 
mulighed for at smage retterne til frokost.

Alle med interesse for dagplejen kan deltage i kon-
ferencen, som henvender sig til dagplejere, dagple-
jepædagoger, konsulenter, dagplejeledere og andre 
beslutningstagere i kommunerne, interesseorganisa-
tioner, forældre m.m.

Som på de tidligere års konferencer, tildeles plad-
serne efter ”først-til-mølle” princippet. Vi kan glæde 
mange med, at der er kommet flere enkeltværelser 
på Hotel Nyborg Strand. 

Vi glæder os til at se jer. 

jakob Sølvhøj

Sektorformand

Pædagogisk sektor
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Kl. 09.00 – 10.00 Ankomst med kaffe og brød

Kl.10.00 – 11.00 Dagplejens fremtid
v/ Christine Antorini, minister for Børn og Undervisning og Jakob 
Sølvhøj, sektorformand i Pædagogisk sektor, FOA – Fag og Arbejde

Kl. 11.00 – 11.30 Teamorganisering i Kolding dagpleje 
det dagplejepædagogiske arbejde har siden januar 2011 været 
organiseret i teams i Kolding kommune. Alle dagplejere er nu 
tilknyttet to dagplejekonsulenter, som kommer på tilsyn i dagple-
jehjemmet. I legestuen er det nogle af teamets øvrige dagpleje-
konsulenter, som er med til at fremme det gode børneliv, legestue-
gruppens relationer og samarbejdet i legestuen. Hvad var formålet 
med teamsamarbejdet? Hvordan sikres kvalitet og arbejdsglæde i 
for både dagplejere og dagplejekonsulenter, når dagplejekonsu-
lenterne arbejder i team? Hvilken betydning har det for dagpleje-
ren, at to konsulenter fører tilsyn i det enkelte hjem? Hvad betyder 
teamorganiseringen for dagplejekonsulenternes faglighed?
v/ Dorte Værum Therkelsen, Fie Lunde Kristensen, Else Holm 
Rasmussen, Lene Skriver Wille og Lis Krogh Kristoffersen, dagpleje-
konsulenter i Kolding kommune

Kl. 11.30 – 11.45 Pause med frugt

Kl. 11.45 – 12.15 Videndeling i dagplejen i Ikast-Brande
dagplejen i Ikast-brande kommune fortæller om projektet ”Sam-
men bliver vi bedre”. det fælles faglige fundament og hver enkelt 
dagplejers kompetenceprofil er blevet kortlagt i processen, og 
faglige netværk er identificeret på tværs af kommunen ved hjælp 
af en elektronisk platform. Projektet har også bestået af et under-
visningsforløb, hvor dilemmaer i dagplejernes praksis er omsat til 
cases, som består af en kort fortælling og fire forskellige måder at 
handle på, som dagplejerne har prioriteret i legestuegrupperne.
v/ Irene Sørensen, dagplejeleder og Trine Sandgren, projektleder i 
Ikast-Brande kommune

Kl. 12.15 – 12.30 Madmod
v/ Birgitte Rasmussen, sektornæstformand i Pædagogisk sektor, 
FOA – Fag og Arbejde

Kl. 12.30 – 14.00 Frokostbuffet med retter fra bogen Madmod

Mandag den 16. april 2012
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Kl. 14.00 – 14.45 Dagplejernes evne til at stimulere barnets 
kommunikative kompetencer
Ole Henrik Hansen fortæller om ny forskning af betingelserne for 
barnets tidlige kommunikation, som er i gang. I undersøgelsen, 
som er bestilt af FOA, vurderer forskeren interaktionerne (episoder 
af fælles opmærksomhed) mellem det pædagogiske personale 
og det 0-3 årige barn i både vuggestuen og i dagplejen, med ud-
gangspunkt i hvordan forskellige pædagogiske miljøer skaber rum 
for interaktionerne.
v/ Ole Henrik Hansen, PhD-fellow, Aarhus University, Arts, Research 
Unit of Childhood, Learning and Curriculum Theory

Kl. 14.45 – 15.30 Kaffepause

Kl. 15.30 – 16.00 Børns sprogtilegnelse
Sproget har stor betydning for, at børn kan udtrykke sig, blive 
forstået og indgå i relationer med både børn og voksne. I Vejen 
kommunes dagpleje arbejdes der med børns sprogtilegnelse på 
forskellige måder. Fælles indsatser, men også dagplejernes egen 
kreativitet, søges mangfoldiggjort.
dagplejepædagog Christina riis Andersen og dagplejeleder bodil 
Vetter giver et indblik i, hvordan vi i Vejen kommune arbejder med 
at styrke børnenes sprogtilegnelse i dagplejen bl.a. ved hjælp af 
dialogisk læsning. 
v/ Christina Riis Andersen, dagplejepædagog og Bodil Vetter, dag-
plejeleder i Vejen Kommune

Kl. 16.00 – 16.30 Babytegn
babytegn er tegn og fagter, som de små børn kan bruge til at ud-
trykke sig med. det er nemlig ikke særlig nemt at sige, at man er 
tørstig, når man ikke kan tale. Men med et enkelt tegn kan barnet 
pludselig fortælle det til dig. Hør om hvad babytegn er, hvordan 
man bruger det, og hvordan du kan komme i gang. Oplægget er 
krydret med masser af eksempler fra hverdagen. 
v/ Rikke Winckler, oplægsholder og underviser

Kl. 19.00 – 21.00 Middag

Kl. 21.00 – 23.00 Underholdning
v/ Tears for firserne med bobo Moreno
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Kl. 09.00 – 09.15 Morgensang

Kl. 09.15 – 09.45 Hvert 3. barn har motoriske problemer
en ny stor dansk undersøgelse, baseret på sundhedsplejerskers 
journaldata på knap 8.000 børn, dokumenterer, at næsten hvert 3. 
barn har motoriske problemer, når de begynder i skole. Og børn, 
der også som spæde havde dårlig motorik, har en øget risiko for at 
få vanskeligheder i skolen.
dagplejen bør især have fokus på de børn, der i 8-10 måneders 
alderen har motoriske vanskeligheder. 
v/ Lone Dahlstrøm, ledende sundhedsplejerske i Høje-Taastrup 
kommune

Kl. 09.45 – 10.15 Indlært hjælpeløshed
Lise Ahlmann har fokus på børnenes motoriske udvikling i de 
almindelige daglige rutiner, og mener, at der er brug for en ny 
definering af omsorgsbegrebet. For det er ikke vores trang til at 
yde omsorg, der er noget galt med, men den misforståede omsorg, 
som fører til indlært hjælpsomhed. den gode omsorg har som mål 
at hjælpe barnet frem til selvstændighed – med udgangspunkt i 
barnets motivation og udviklingstrin.
v/ Lise Ahlmann, psykolog og fysioterapeut

Kl. 10.15 – 11.00 Kaffepause med frugt

Kl. 11.00 – 11.30 Motorik i dagplejen 
Alt for mange 0-3 årige børn har motoriske problemer, som opstår 
som et tegn på, at børnene ikke bliver stimuleret nok og får 
tilbudt varierede bevægetilbud, der kan hjælpe til at opøve, træne 
og vedligeholde de grundbevægelser, der er naturlige for alle 
børn. Nanett borre har for FOA skrevet en bog til dagplejen, som 
sprudler af liv og gode ideer til aktiviteter.
v/ Nanett Borre, motorikvejleder

Kl. 11.30 – 12.00 Idrætsdagpleje i Kolding kommune
Hvad er idrætsdagpleje? Hvordan kommer man i gang, og hvad 
med netværk, profilering og kurser? Hvem ville gerne være idræts-
dagplejer og hvordan tog forældrene imod tilbuddet?
v/ Joan Lindskov, dagplejeleder og Dorthea Rønnov Hansen, dag-
plejer i Kolding kommune

LANDSKONFERENCE 2012
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Kl. 12.00 – 12.20 Gæstepleje – afbræk eller variation?
gæsteplejen har været set som dagplejens ømme punkt, men kan 
den også være en god variation, en inspirerende forandring for 
barnet? gæsteplejen er i udvikling. erik Sigsgaard og rikke Sværke 
Madsen har i et hæfte skildret forskellige måder at tilrettelægge 
gæsteplejen på og diskuterer deres fordele og ulemper for bør-
nene, for forældrene og for dagplejen. Vi har bedt dagplejeleder 
Vibeke Njor, som er blevet interviewet til hæftet, om at dele sine 
tanker om gæstelejen med deltagerne.
v/ Vibeke Njor, dagplejeleder i Rødovre kommune

Kl. 12.20 – 12.30 Afslutning og sang

Kl. 12.30 – 13.30 Frokostbuffet med retter fra bogen Madmod

Kl. 13.30 Afrejse – busafgang til Nyborg station

LANDSKONFERENCE 2012
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Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk
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