
Forord 
 
Opgaven med at få den styrkede pædagogiske læreplan fra papir til handling, er i fuld gang i dag-

plejen. Blandt de mange spændende pædagogiske diskussioner der er i gang, har vi valgt, at årets 

hovedtemaer på landskonferencen er børnesynet, børnenes leg i dagplejen og udvikling af tilsynet.  

 

Der er dog også et oplæg af Rikke Yde Tordrup om hvordan vi kan se forældrenes perspektiv, op-

læg fra Anja Grøndahl og Tommy Krabbe om, hvordan man som personale kan blive bedre til at 

forstå hinandens perspektiver, og et oplæg af Helle Laustsen om, hvordan kunst og litteratur kan 

bindes sammen i legende aktiviteter i dagplejen. 

 

I FOA er vi meget optaget af, at især børnesynet får en fornyet opmærksomhed i dagplejen. Derfor 

handler en række oplæg på årets landskonference om netop vores børnesyn. Fordi børnesynet er 

afgørende for: Børnenes oplevelse af at høre til og blive forstået, at vi møder børnene dér hvor de 

er i deres udvikling, at vi kan se dagen i dagplejen i et børneperspektiv, og for at forstå, hvorfor le-

gen skal være grundlæggende i rutinerne og i det øvrige pædagogiske arbejde.  

 

Psykolog Frej Prahl har set på, hvordan ændringen i vores børnesyn igennem de sidste 30 år, har 

påvirket vores pædagogik. Både som profesionelle omsorgsgivere og som forældre. Han mener, at 

børn har brug for voksne, som er mere interesserede i at udvikle deres medfølelse for de børn, de 

arbejder med, end at være medfølende på den ”rigtige” måde. I det arbejde er nysgerrighed er det 

vigtigste redskab til at forstå, hvad der forhindrer vores medfølelse i at flyde frit.  

 

Børn gør det godt, hvis de kan. Det er centralt i det børnesyn vi ønsker i dagplejen. Jakob Lentz gør 

os klogere på, hvad det børnesyn betyder for de krav vi stiller til børnene.  

 

Vores børnesyn er afgørende for kvaliteten af relationsarbejdet i dagplejen. Derfor har vi inviteret 

Knud Hellborn til at fortælle om, betydningen af relationer og betydningen af samspil for børns 

udvikling. Og om hvilken betydning leg har for barnets udvikling og socialisering. 

 

To forskere Ida Elbæk og Christian Quvang har i forbindelse med hver deres forskningsprojekt i 

dagplejen, observeret børns leg og samspil. Idas oplæg handler om, hvad hun har observeret i seks 

dagplejehjem, og Christians oplæg handler om, hvordan dagplejen kan støtte børns lyst til udfol-

delse, brug af fantasi og samspil med andre. 

 

Udviklingen af tilsynet i dagtilbuddene er kommet højt op på den politiske dagsorden. Derfor har 

vi inviteret Dorte Hyttel Alrø fra Aalborg kommune og Jette Kyhl fra KL til at holde et temamøde, 

hvor de sammen med deltagerne vil drøfte, hvordan vi kan udvikle tilsynet i dagplejen. Vi har også 

bedt Anette Haudal fra Odsherred kommune om at fortælle om, hvordan kvalitetsvurderingsred-

skabet KIDS har bidraget til udvikling af det pædagogiske arbejde i dagplejen. 

 

Vi glæder os til at se jer på Hotel Nyborg Strand! 

 

Sektorformand Kim Henriksen og sektornæstformand Joan Lindskov 

 



Program for landskonference ”Kvalitet i dagplejen” 2020 
 

 
Mandag den 4. maj 2019 
 
 
Kl. 9.00 – 10.00  Ankomst med kaffe og brød 
 

Kl.10.00 – 10.10  Velkomst 
v./ Kim Henriksen, sektorformand i Pædagogisk Sektor, FOA 

 

Kl. 10.10 – 11.10    Den autentiske og professionelle voksne - en 
vanskelig balance 

 
Som professionel omsorgsperson følger en hel masse forventninger 

om, hvordan man forvalter sin rolle. Nogle gange kommer de for-

ventninger til at stå i vejen for den oprigtige og hjertelige kontakt til 

de børn, man har med at gøre. I foredraget vil Frej vise hvorfor man 

bør droppe nogle af forestillingerne, som er knyttet til den professio-

nelle omsorgsrolle og hvordan man ad andre veje kan udvikle et om-

sorgsfuldt forhold til de børn, man har ansvaret for.  

 

v./ Frej Fogh Prahl, psykolog og forfatter til bogen ”AARG! Den sunde 

vrede i familielivet” 

 

Kl. 11.10 - 11.30  Pause med frugt 
 
Kl. 11.30 - 12.30  Børns hverdagsliv i dagplejen 

I forbindelse med sit igangværende ph.d.-projekt om børns hverdags-

liv i dagpleje, har Ida Elbæk observeret børns leg og samspil i seks 

forskellige dagplejehjem. I dette oplæg vil Ida gerne dele nogle af dis-

se observationer. Ida vil rette fokus på venskabsforhandlinger, sam-

spil og tilknytning blandt de yngste børn i dagplejen, dvs. dem der 

endnu ikke har et verbalt sprog. Hun vil give sit bud på svarene på 

disse spørgsmål: Hvordan bliver børn uden et verbalt sprog enige om 

en fælles leg, og hvilken rolle spille dagplejeren herfor? 

 

v/ Ida Elbæk, Ph.d.-studerende 

  

 
Kl. 12.30 – 13.30  Frokostbuffet  
 
 



Kl.13.30 - 14.30  Low arousal tilgangen 
Børn gør det godt, hvis de kan – sådan lyder det grundlæggende bør-

nesyn i Low Arousal tilgangen. Bliv klogere på, hvorfor dette børne-

syn er så vigtigt og hør om begrebet kravtilpasning, som er en faglig-

hed bag effektiv kravsætning. 

 
v./Jakob Lentz, Specialpædagogisk konsulent og indehaver af Lo-

wArousal.dk 

 

  
kl. 14.30– 15.30  Markante forældre 

Hvem er de markante forældre? Hvad driver dem så hårdt frem? 

Hvilke konsekvenser har deres adfærd for børnene og deres udvik-

ling? Og hvordan kan ledere, dagplejere og dagplejepædagoger hånd-

tere forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og 

professionel måde – også når der er konflikt i luften? 

     
v./Rikke Yde Tordrup, cand.psyk. og forfatter 

 
Kl. 15.30 – 15.45       Kaffepause  
 
 
Kl. 15.45 – 16.45      Temamøder 
 

1. Low arousal tilgangen 

På temamødet om Low Arousal tilgangen kommer vi dybere ned i 

emnet om kravtilpasning. Hvordan får vi børnene til at gøre de 

ting, vi ved er gode for dem – men som de nogle gange siger nej 

til. f.eks. skifte ble, komme i tøjet eller stoppe en leg og komme 

hen til bordet for at spise. Her vil der være mulighed for dialog og 

spørgsmål. 

 

v./ Jakob Lentz, Specialpædagogisk konsulent og indehaver af Lo-

wArousal.dk 

 

2. Hvad er det gode tilsyn i dagplejen? 

På temamødet drøfter vi med udgangspunkt i tilsynet i Aalborg 

kommune, hvad det gode tilsyn er i dagplejen. Hvordan kommer 

man omkring sammenhængen mellem læringsmiljøet og børne-

nes udvikling, trivsel, læring og dannelse, hvor legen er grundlæg-

gende og hvor børneperspektivet er tænkt ind hele dagen.  

 

v./ Dorte Hyttel Alrø, afsnitsleder i Aalborg kommune og Jette 

Kyhl, specialkonsulent i KL. 

 



 

3. Vredens veje hos professionelle omsorgsgivere 

På temamødet vil der være mulighed for at gå yderligere i dybden 

med vredens plads i mødet mellem barn og omsorgsperson. Kan man 

overhovedet snakke om den profesionelle vrede? Hvor går grænsen, 

hvornår er vreden skadelig og hvorfor er det vigtigt at lære sin helt 

egen personlige trigger-punkter at kende? Frej holder et kort oplæg, 

hvor der efterfølgende bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.  

   

v./ Frej Fogh Prahl, psykolog og forfatter til bogen ”AARG! Den sunde 

vrede i familielivet” 

 

 

Kl. 19.00 – 21.00  Middag  
 
Kl. 21.00 – 22.00  Underholdning 

v./ Erann DD Trio 

 



Tirsdag den 5. maj 2019 
 
 
Kl.09.00 – 9.50    Hjælp mig med at forstå dig 

I dagligdagens kommunikation er vi alt for gode til at springe over, 

hvor gærdet er lavest. Uanset hvordan kommunikationen kører, 

stopper den så snart vi tror, at vi har forstået hinanden – for så kan vi 

komme videre. Når misfortåelserne senere kommer frem i lyset, kan 

spillet om skyld starte. Heldigvis kan man via nogle konkrete værktø-

jer skabe mere forståelse og klarhed i hverdagen. De giver bedre triv-

sel og færre konflikter i en personalegruppe. 

v./ Tommy Krabbe, cand. i Interpersonel Organisationskommunikati-

on, forfatter og foredragsholder. 

Kl. 09.50 - 10.00  Kaffepause med frugt 
 
 
Kl.10.30 – 12.00  Børns følelsesmæssige udvikling og betydnin-

gen af samspil 
 

Oplægget indeholder en forståelsesramme i forhold til børns følel-

sesmæssige udvikling, Vi ser bredt på hjernens opbygning – med sær-

lig fokus på betydningen af relationer og betydningen af samspil for 

børns udvikling. Vi ser på den komplekse sammenhæng der er mel-

lem kroppen, sanserne og hjernen. Endeligt ser vi på på legeudvikling, 

og hvilken betydning leg har for barnets udvikling og socialisering. 

 

v./ Knud Hellborn, psykolog og medskaber af NUSSA 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Frokostbuffet  
 
 
Kl. 13.00 – 13.30  KIDS i dagplejen 

KIDS er et praktisk redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i dag-

institutioner, som dagplejen i Odsherred har fået udviklet til dagple-

jen. KIDS tager udgangspunkt i forskning om pædagogisk kvalitet 

samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og ud-

vikler sig. KIDS er udarbejdet af professor, cand. pæd.psych., Charlot-

te Ringsmose, Aarhus Universitet, og lektor, cand.psych., Grethe 

Kragh-Müller, Aalborg Universitet. Dagplejeleder Anette Haudal for-

tæller om, hvordan dagplejen i Odsherred har brugt KIDS i udviklin-

gen af den pædagogiske kvalitet.  

 



 v./Dagplejeleder Anette Haudal, Odsherred kommune  

  
kl.13.30 - 14.00   Perspektiv 

Anja Grøndahl arbejder som proceskonsulent og supervisor. Hun er 
uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og har udviklet spillet 
Perspektiv. 

Perspektiv er et praksisnært spil for personalet. Spillet styrker måden 
at tale om dilemmaer på, så det fremmer pædagogisk udvikling og 
mindsker misforståelser kollegaer imellem.    

v./ Anja Grøndahl, cand.pæd. i pædagogisk psykologi 

 
 

Kl. 14.00 – 15.00  Temamøder  
1. Perspektiv 

Kom og spil spillet, som styrker udviklingen af det pædagogiske 

arbejde i dagplejen. Hvor alle deltagere på skift indtager barnets 

perspektiv, forældrenes perspektiv og kollegernes perspektiv på 

faglige dilemmaer. 

v./ Anja Grøndahl, cand.pæd. i pædagogisk psykologi 

 

2. KIDS i dagplejen 

En dagplejer og en dagplejepædagog giver deres perspektiver på 

arbejdet med udvikling af dagplejen ved brug af KIDS. Der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere. 

       v./ Dagplejer og dagplejepædagog i Odsherred kommune. 

 

  3.    Kunst og kultur som pædagogisk redskab 
Gennem inspirerende eksempler fra det innovative tre-årige 
projekt Godt Begyndt i Lolland Kommune vil Helle Laustsen 
fortælle om hvordan kunst, kultur og litteratur kan bindes 
sammen i legende aktiviteter for de 0-3-årige.  
 
Hvad kræver det at arbejde med et udviklingsprojekt om kunst 
og kultur i dagplejen, og hvordan går man i gang? Hvordan 
inddrager man forældrene, og hvilke faldgruber kan der være i 
et tværfagligt samarbejde om kunst og kultur? 
 

         v./ Helle Laustsen, cand.mag. og konsulent. 

 

Kl. 15.00 - 15.15  Kaffepause med kage 
 
Kl. 15.15 – 15.50  Børns leg i dagplejen 

At støtte børns lyst til udfoldelse, brug af fantasi og samspil med an-
dre er centrale perspektiver i dagplejen. I dette oplæg gives eksempler 
på, hvordan dette kan gøres, og hvad det betyder for børn og voksne. 



Baggrunden for oplægget er et forskningsprojekt gennemført i tre 
kommuner i 2019.  

 
 v./ Christian Quvang, Docent, Ph.d. & cand.pæd.psyk., UCsyd. 

 

 

Kl. 15.50 – 16.00  Afslutning 
  v./Joan Lindskov, sektornæstformand i Pædagogisk Sektor, FOA 


