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arbejde

i dagplejeformidlingen

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
13. og 14. september 2010
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Temaet for årsmøde 2010
Dagplejens fremtid med fokus på dagpleje-

pædagogernes rolle, funktioner og synlighed

Vidensdeling og erfaringsudveksling

års 
jubilæum

40
Årsmøde
dagplejeledere &
dagplejepædagoger



Årsmøde for 
dagplejeledere og dagplejepædagoger

Vi fejrer årsmødets 40 års jubilæum

Det første landsmøde for ledere og 
medarbejdere ved dagplejeformidlinger blev 
afholdt på Hindsgavl Slot i Middelfart den 13. 
marts 1970.

Årsmødet har, som alle kære børn, haft 
mange navne gennem tiden bl.a. landskursus, 
landsmøde og nu årsmøde for ledere og 
pædagoger i dagplejen. Deltagerkredsen har 
i alle årene været dagplejepædagoger og 
dagplejeledere.

Årsmødet er det faglige forum, hvor kollegaer fra hele landet mødes og drøfter 
faglighed, udvikling og arbejdsforhold.   

Årsmødet er arrangeret af: 

Birgitte Nuchel, Aalborg • Grethe Elgaard, Viborg • Lola Engell Møller, Roskilde •  
Torben Levring, Næstved • Jørgen Nielsen, pædagogisk konsulent Favrskov og
Karen Halling-Illum, konsulent FOA-Faglig.



Dagplejens fremtid med fokus på dagplejepædagogernes rolle, 
funktioner og synlighed. 

Dagplejen står i nogle områder overfor en usikker fremtid. Omfattende 
omstruktureringer og besparelser skaber bekymring blandt ansatte og forældre, og der 
høres ind imellem røster blandt kommunalpolitikerne, der sætter spørgsmålstegn ved 
dagplejens fortsatte eksistens som et selvstændigt dagtilbud.

I mange kommuner må dagplejepædagogerne lægge ryg til besparelser. Det betyder 
færre tilsyn i det enkelte dagplejehjem og gør det vanskeligt for dagplejepædagogerne 
at leve op til deres centrale rolle som garanter for dagplejens pædagogiske kvalitet.  

Dagplejepædagogerne skal ikke kun sikre, at dagplejerne får pædagogisk støtte, 
vejledning og udvikling i det daglige arbejde med børnene, de har også en meget 
vigtig rolle og ansvar for at være med til at udvikle et attraktivt dagplejetilbud, der kan 
tiltrække nye forældre og børn til dagplejen. 

Vi sætter fokus på konkrete handlemuligheder for dagplejepædagogerne selv og på, 
hvad FOA kan gøre. 

Vidensdeling og erfaringsudveksling

Det var et stort ønske fra deltagerne på sidste årsmøde at få mulighed for at udveksle 
erfaringer og drøfte faglige spørgsmål med kollegaer på tværs af kommunerne. For at 
imødekomme det er der i år forskellige muligheder for at gå i dybden med emnerne i bl.a 
workshops og i cafédialoger. 

Som noget helt nyt har vi lavet en åben workshop, hvor deltagerne kan tilmelde sig 
som foredragsholdere for hinanden med spændende temaer om, hvad der rører sig i 
dagplejen i de forskellige kommuner.

Vi glæder os til at se jer på Nyborg Strand 

Jakob Sølvhøj
Formand, Pædagogisk Sektor



Program 
Mandag, den 13. september 2010

Kl. 09:00 - 10:00 Morgenkaffe og rundstykker

Kl. 10:00 - 10:30 Velkommen til 40 års jubilæum

Kl. 10:30 - 12:00
Ledere, mellemledere og sjakbajser i 
det offentlige
Kurt Klaudi Klausen tager udgangspunkt i de 
reformer, som er gået hen over den offentlige 
sektor og kommunerne de seneste år, og hvad 
de betyder for dagplejen. Det drejer sig om 
bl.a. Struktur- og Kvalitetsreformen. Herunder 
tematiseres, hvad det betyder for forestillinger 
om god ledelse. Her tages bl.a. udgangspunkt i en 
dugfrisk undersøgelse af kommunal ledelse.
v/ Kurt Klaudi Klausen, 
Professor Syddansk Universitet

Kl. 12:00 - 13:30 Frokost

Kl. 13:30 - 15:00
Dagplejepædagogens rolle som garant 
for den pædagogiske kvalitet i dagplejen
Foa’s initiativer og konkrete bud på at styrke 
dagplejepædagogernes fagområde og arbejdsvilkår.   
v/Jakob Sølvhøj, Formand, Pædagogisk Sektor

Kl. 15:00 - 15:30 Eftermiddagskaffe



Kl. 15:30 - 17:30 Dagplejepædagog - bliv set og hørt!

Hvad kan du og dine kollegaer gøre for at udvikle 
og synliggøre jobbet? Konkrete indsatsområder og 
handlemuligheder. Caféseminar ”alle taler med alle”.  
v/Jaqueline Amholt, proceskonsulent cand.mag i 
pædagogik og psykologi.
 

Kl. 19:00 - 21:00 Middag

Kl. 21:00 - 23:00 Jubilæumsfest - Ugler i Mosen

Vil du ha’ pop, rock & fest... er uglerne bedst!



Program 
Tirsdag, den 14. september 2010

Kl. 09:00 - 09:30 Morgensamling

Jubilæumssurprise

Kl. 09:30 - 10:30 Workshops 1 - 2 - 3

1. Overenskomst 2011 
v/Finn Grønmar, konsulent FOA overenskomst

2. Hvad kan du selv gøre for 
at få et godt arbejdsmiljø i 
dagplejeformidlingen?
v/ Rudy Larsen, arbejdsmiljøkonsulent FOA faglig

3. Nye tiltag /udviklingsprojekter i min 
kommune. 
Erfaringsudveksling, vidensdeling – hvad sker der 
hos jer? 
v/Årsmødedeltagere, der melder sig på banen
  

Kl. 10:30 - 11:00 Formiddagskaffe

Kl. 11:00 - 12:00 Workshops 1 - 2 - 3 gentages 

Kl. 12:00 - 13:00 Frokost



Kl. 13:00 - 15:00 Hellere dø af grin end af stress

Et humoristisk, foredrag der handler om tid og 
tidsforbrug. Om hvordan hverdagen og tiden 
smitter af. Det vi siger, bliver vi. Hvad er det, der 
sker i den indre dialog – hvem lytter til hvem? og 
hvem er det, jeg taler med, når jeg taler med mig 
selv? Om hvordan jeg bliver styrmand og kaptajn i 
mit eget liv, og hvor sjovt skal det være.
v/Gunnar Ørskov, virksomhedskonsulent

Kl. 15:00 - 15:15 Afslutning og hjemrejse

Farvel og på 
gensyn!
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Årsmøde for ledere og pædagoger i dagplejen
13. – 14. september 2010 på Hotel Nyborg Strand

OBS! Kun 1 deltager pr. tilmeldingsblanket – tag kopi 
SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Deltagernavn:

Cpr.nr.

Kommune

Titel

Telefon arb.

E-mailadr. arb.

Faktura fremsendes til:

Betaler

Adresse

Postnr. og by

Att.

EAN-nr.

Deltagerpris og indkvartering:

Enkeltværelse       kr. 3.495     

Dobbeltværelse       kr. 3.095     

3-sengsværelse       kr. 2.995     

Ønsker at dele værelse med 
(navn + kommune)

Uden overnatning       kr. 2.595     

Specialkost:       Vegetarkost             Diabetikerkost     

Jubilæum:

Jeg har arbejdet som dagplejepædagog / leder i       25 år             40 år 

Workshop 3:       Ja, jeg vil gerne fortælle, om hvad der sker i dagplejen i min
      kommune.

Tilmeldingsfrist: 11. juni 2010

Tilmelding er bindende og gældende ved indbetaling af deltagergebyr. Umiddelbart efter 
tilmeldingsfristens udløb fremsendes faktura på deltagergebyret.

Tilmeldingsblanketten sendes til:  FOA, Att.: FOA-Bureau
    Staunings Plads 1-3
    1790 København V.

Spørgsmål vedr. tilmelding,   Lene Andersen, FOA-Bureau
betaling m.v. rettes til:  Tlf. 46 97 23 56    
    E-mail:  FOAbureau@foa.dk 

NB. Ved tilmelding pr. e-mail medtages alle ovenstående oplysninger 


