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Kl.8.30-9.00 Lobbyen er åben 
 

Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst 
                                           v./ Kim Henriksen, sektorformand i Pædagogisk Sektor, FOA 

 
Kl. 09.10 – 09.50    Børns hverdagsliv i dagplejen  

I forbindelse med sit igangværende ph.d.-projekt om børns hverdagsliv i dagpleje, 

har Ida Elbæk observeret børns leg og samspil i seks forskellige dagplejehjem. Ida 

har i sit oplæg fokus på venskabsforhandlinger, samspil og tilknytning blandt de 

yngste børn i dagplejen, det vil sige 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 spiller dagplejeren her? 

v./ Ida Elbæk, Ph.d.-studerende i FOA 

 

Kl. 09.50 - 10.00  Stræk og bøj pause 
 

Kl. 10.00 – 10.45 Vælg 1 af 3 temamøder   
1. Børn gør det godt, hvis de kan  

Temamødet om Low Arousal tilgangen indledes med et kort oplæg fra Jakob 

Lentz. 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. Derefter er det muligt at drøfte Jakobs oplæg i små grupper. 

v./ Jakob Lentz, Specialpædagogisk konsulent og indehaver af LowArousal.dk 

 

 

2. Det gode tilsyn i dagplejen  

På temamødet drøfter deltagerne med udgangspunkt i to korte oplæg, hvad 

det gode tilsyn er i dagplejen. Hvordan kommer man omkring sammenhængen 

mellem læringsmiljøet og børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende og hvor børneperspektivet er tænkt ind hele dagen. 

Drøftelserne foregår i små grupper. 

v./ Lisbeth Due Pedersen, chefkonsulent i KL og dagtilbudsleder Hanne Ebbe-

sen, Svendborg Kommune. 

 

3. Få sparring af praksiskonsulenterne  

Igennem deres korte eller længerevarende rådgivningsforløb samarbejder 

Praksiskonsulenterne med pædagogisk personale i dagpleje og andre dagtilbud 

om at skabe forandringer og opbygge den fælles kapacitet til at udvikle praksis, 

på tværs af personalegruppen, ledelsen og forvaltningen. 

På temamødet giver praksiskonsulenterne eksempler på indhold og samar-

bejdsformer, og der bliver mulighed for dialog om de lokale udfordringer og 

behov, som et samarbejde med Praksiskonsulenterne kan bygges ud fra. 

v./ Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Børn- og 

Undervisningsministeriet) 



Kl. 10.50 - 11.00  Stræk og bøj pause 
 
 

Kl. 11.00 - 11.45 Tryg tilknytning i dagplejen  
Børn danner sig erfaringer med den kvalitet af omsorg, de modtager. De vurderer, 

om det kan betale sig for dem at række ud – om de kan regne med at få hjælp til 

deres følelser. Og de er ligeglade med, om omsorgen kommer fra én, der er ansat 

eller ej,” siger psykolog Johanne Smith-Nielsen. Hun skal sammen med Danmarks 

Evalueringsinstitut afprøve en indsats rettet mod det pædagogiske personale, der 

har til formål at forbedre de 0-2-åriges tilknytningsmønstre til de voksne i dagtil-

buddet. 

v./ Johanne Smith Nielsen, psykolog, forsker ved Center for Tidlig Indsats og Familie-

forskning, Københavns Universitet  

 

Kl. 11.45 - 12.25     Lær din indre Cola at kende 
Rune tilbyder værktøjer til at håndtere konflikter i vores dagligdag, og han giver 

personlige eksempler på den forskel, vi kan gøre i hinandens liv, hvis vi tør drage 

omsorg for hinandens trivsel. Rune vil inspirere til, hvordan vi kan tage dialogen 

med hinanden og gøre det let at tale om svære ting. 

v./ Rune Strøm, kommunikationsekspert og internationalt certificeret Master Prac-

tioner i mediation. 

 

Kl. 12.25 – 13.10  Frokost  
 
kl. 13.10 – 13.30 Rollen som professionel omsorgsgiver  

Som professionel omsorgsperson følger en hel masse forventninger om, 

hvordan man forvalter sin rolle. Nogle gange kommer de forventninger 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 forestillin-

gerne, som er knyttet til den professionelle omsorgsrolle og hvordan man ad 

andre veje kan udvikle et omsorgsfuldt forhold til de børn, man har ansvaret 

for. Frej holder et kort oplæg og samtaler derefter med Morten om budska-

berne i sit oplæg. 

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

vrede i familielivet” og Morten Prahl, aut psykolog, specialist i børn- og familier. 

 

Kl. 13.30 – 14.00    Erfaringsudveksling i små grupper  
 
Kl. 14.00 - 14.20 Perspektiv  

Anja Grøndahl arbejder som proceskonsulent og supervisor. Hun er uddannet 

cand.pæd. i pædagogisk psykologi og har udviklet samtaleredskabet Perspektiv, 

som er afprøvet i både dagplejen og i daginstitutioner. Perspektiv er et praksisnært 

redskab som 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. 14.20 -14.36 Børns leg i dagplejen  
At støtte børns lyst til udfoldelse, brug af fantasi og samspil med andre er centrale 

perspektiver i dagplejen. I dette oplæg gives eksempler på, hvordan dette kan gø-

res, og hvad det betyder for børn og voksne. Baggrunden for oplægget er et forsk-

ningsprojekt gennemført for FOA i tre kommuner i 2019. I projektet er der produce-

ret 4 film om dagplejerens rolle i forhold til: Udsathed, sprog, leg og selvvirksom-

hed. Til filmene hører 4 hæfter som ligger i konferencetasken. 

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

 

Kl. 14.36 – 14.46 Spørgsmål til de to foregående oplæg 
 

Kl. 14.46 -15.00  Stræk og bøj pause 
 
Kl. 15.00 - 15.15  Samarbejdet med forældrene i dagplejen 

VIA University College har produceret 4 film for FOA, som skal bidrage til at styrke 

samarbejdet og dialogen mellem dagplejen og forældre. Til filmene hører også en 

lille håndbog, der er skrevet af Kirsten Ringgaard og Mathilde Tamberg Carstens 

Damgaard fra VIA, og som ligger i konferencetasken. Håndbogen indeholder analy-

se og refleksion over filmens tematikker, refleksionsspørgsmål og forskningsrefe-

rencer. Alle filmenes tematikker har deres udgangspunkt i den styrkede pædagogi-

ske læreplan. Filmene er speaket på dansk, engelsk og arabisk. 

   v./ Joan Lindskov, sektornæstformand, Pædagogisk sektot i FOA 

 

Kl. 15.15 - 15.37     Børneperspektivet og børnesynet – hvad er hvad? 

Et oplæg om, hvordan dagplejen understøtter det gode børneliv, hvor småbørn 

mødes som kompetente - og hvor dagplejeren hele tiden navigerer både i forhold 

til, hvad børnene har brug for, men også hvad hvert enkelt barn oplever og giver 

udtryk for i hverdagens rutiner og aktiviteter.  

v./ Anette Boye Koch, ph.d. Docent, VIA University College. 

 

Kl. 15.37                   Afslutning 
v./Joan Lindskov, sektornæstformand i Pædagogisk Sektor, FOA 

 

 

 
 
 

 

 


