
Referat fra dagplejernes faggruppelandmøde. Den 18 og 19. april 2016. 

Mandag formiddagen foregik i vores egen faggruppe.  Hvor vi blandt andet havde hverdags glimt på dagsorden. 

Dagplejere Britta Jakobsen fra Frederikshavn fortalte om brug af tegn til tale i dagplejen, og hvordan det fremmer 

forståelsen blandt børnene, bl.a. havde de nogle børn som bed, og efter de var begyndt med tegn til tale var disse 

børn holdt op med at bide. Der er flere der udbyder kursus om Tegn til Tale, og det vil være muligt at søge 

kompetence fonden til disse kurser. Ligeledes findes der en App. TegnApp. Hvor man kan lære mere. 

Eftermiddag bød på oplæg og debat om empati og screening ved nyansættelse. 

Næstved kommune er begyndt at screener dagplejerne om de har empati for andre mennesker, ved ny ansættelse.  

Dette gør de udefra at de mener dagplejerne derved har mere fokus på børnene og derved børnenes perspektiver. 

Debat om hvor vidt man kan uddanne sig til empati og kan de rammer og ressourcer vi arbejder under være med til 

at dræbe empatien. 

Tirsdag deltog Formand Mogens Bech Madsen og næstformand Birgitte Rasmussen i punktet omkring 

facebooksiden  ”Det virker i dagplejen”.   Siden var tænkt som en mulighed for at gøre opmærksom på dagplejen. 

Alle var enig om at det skal være faglighed - faget og synlighed som siden skal bruges til.  3 dagplejere og Birgitte vil 

fremover være administrator på siden, opslag skal godkendes inden det kommer på siden. Dagplejeleder og 

dagpleje pædagoger opfordres til også at komme med indslag til siden, således deres arbejde også bliver synlig 

gjort. 

Formiddag forsatte med et oplæg om ordkort, og hvordan det kan bruges i dagplejen. 

Maria Moesgård fortalte om børns sprogtilegnelse, neurologien bag ved sprogtilegnelse og identitetsdannelse, 

dagplejen som professionelt pasningstilbud og sprogpakken og samtaler i hverdagen. 

Hun viste små video film fra en dagpleje og hvordan der blev arbejdet med ordkort.   Der er mulighed for at  læse 

mere på sprogpakken.dk 

Dagplejen i Odense har i samarbejde med SOSU Fyn lavet et udannelsesforløb til tænk dagplejerne således de bliver 

ressourcedagplejer.   En ressourcedagplejer er særlig uddannet og har praktisk erfaring i arbejdet med børn med 

særlig behov. Kursusset løber over 18 uger. 

AOF Nord og FOA har indgået et samarbejde om e læring i dagplejen. Læs mere på.  

Link: http://aof-nord.dk/ku-via-it-for-dagpl.aspx 

Der er mulighed for at søge kompetencefonden. 

Vi havde en debat om uddannelse af alle. Og skal det minimum være den pædagogiske assistent uddannelse. Og 

ikke bare uddannelses alt efter hvad den enkelte kommune synes. 

Uddannelse til alle vil blive prioriter højt ved de kommende overenskomst forhandlinger, men dog ikke for en hver 

pris. 

I år er det 50 år siden dagplejen blev startet op. Så inden for de næste par år, vil dette betyde at dagplejen i Solrød, 

Køge og Stevns, vil kunne fejre 50 års jubilæum.  
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