
Pædagogiske rutiner som læringsmiljø. 
De pædagogiske rutiner er skelettet i det pædagogiske arbejde. 
De er daglige, tilbagevendende, vedvarende, og spredt ud over 
dagen. Rutinerne udgør den rytme som al pædagogisk arbejde er 
indlejret i. Søren fremlægger sit forskningsprojekt, der sætter 
fokus på rutinepædagogik og rutiner som læringsmiljø. 

Filmklip fra nogle af de medvirkende institutioner indgår. 
Målet med undervisningen er, at inspirere til at styrke kvaliteten 
af læringen generelt, men også at vise, hvordan rutiner kan 
spille sammen med læreplanstemaerne. 

Ny bog om rutinepædagogik udkommer i starten af 2017. 

Kurset sætter fokus på Læreplanens intentioner • Børn som medskabere af læringsmiljøer 
• Planlægning og evalueringskultur med enkle refleksionsformer • Kvalitet i rutiner som 
lærings- og udviklingsfelt • Formidling af kurset til arbejdspladsen. 

Form: kursusforberedelse, oplæg, dialog og deltageraktivitet. Fyraftensmøde for deltagerne inden for  
10 dage før afrejse. Der satses kompromisløst på den gode stemning, og vær klar til fællessang i vilden sky! 

                                                           Venlig hilsen kursusleder Per Ryt-Hansen og Børneringen.

Lune efterårsdage i Prag!
Den nye styrKeDe LærePLan – uDvaLgte FoKusPunKter

Søndag 24.9.17.  – torsdag den 28.9.17.
Målgruppe: Pædagogisk personale i Børneringens institutioner

Pris: 6.890.- incl. moms.  
40 deltagere. Først-til-mølle.

  Til foråret præsenterer ministeriet Den nye styrkede læreplan. I ministeriets 
Master for en styrket læreplan står: ”Det fælles pædagogiske grundlag handler om en fælles forståelse af 
dannelse, leg, det gode børneliv, børnefællesskaber og læringsmiljøer i dagtilbud. Fokus på læringsmiljøets 
betydning for fx børnenes nysgerrighed, eksperimenteren, selvværd og kreativitet. Der bliver tale om færre, 
brede pædagogiske læringsmål, der giver retning og plads til lokal faglig refleksion og udfoldelse.”

 Baggrund:     

den styrkede læreplan
- visuel pædagogisk planlægning og evaluering
Det pædagogiske grundlag for den styrkede læreplan beskriver 
børnesyn, retten til at være barn, til at være forskellig, til at udvikle 
sig i forskelligt tempo og være medskaber af egen læring, samt 
legen som grundlæggende for børns sociale og personlige læring 
og udvikling. Erfaringsbaseret viden og teoretiske refleksioner over 
læringsmiljøer, lægges til grund for planlægning og videreudvikling 
af den pædagogiske praksis. Forældrene inddrages til samskabelse. 
Hvordan kan  institutionen udvikle og videreudvikle læringsmiljøer 
og pædagogisk praksis af høj kvalitet gennem refleksioner og en ny 
evalueringskultur?
undervisningen organiseres som et læringslaboratorie, hvor der 
arbejdes i makkerpar og team.

Peter rod, 
lektor, cand. pæd.,
partner i Blichfeldt og rod
blichfeldtrod.dk

Søren Laibach Smidt, 
Ph. D, børneforsker og 
chefkonsulent,
ucc.dk

Bemærk:
Tilmelding senest
4. 01. 2017!
Betaling senest 6. 01. 2017

Læs videre side 2



Marte Meo: 
Nyt uddannelseshold september 2017

Hør om vores Marte Meo-vejlederuddannelse: 
6 dage over 2 måneder med arbejdsperioder imellem 

Marte Meo-praktikeruddannelse: 
3 dage med arbejdsperioder imellem

undervisning i Birkerød eller hos jer. 
Temadage, forældreforedrag, implementering.

Se marte-meo.dk 
4017 6249  

rutiner og pædagogens udviklingsstøttende rolle.
- Kvalitet i relationer
Temaet efterfølger og kobler sig på Søren Laibach 
Smidts undervisningsdag. 
I Marte Meo Metoden er rutiner en del af de struk-
turerede situationer, som har et formål, hvor pæda-
gogen har ledelseskasketten på. I modsætning til de 
ustrukturerede situationer, hvor pædagogen følger 
barnets initiativer. Med inddragelse af metodens 
7 udviklingsstøttende elementer i de strukturerede 
situationer/rutiner kan pædagogen styrke barnets per-
sonlige udvikling samt evne til at samarbejde og til at 
lade sig lede. Filmklip fra samspil mellem voksen og 
børn omkring hverdagens rutiner indgår i høj grad i 
gennemgangen af metoden.

Formidlingsformer
Deltagerne forberedes på at kunne formidle kurset 
på institutionerne. 
Hvad er vigtigst at igangsætte på institutionen? 
Hvordan deles viden med kollegaerne?
gennemgang af forskellige formidlingsformer,  
grafisk facilitering og retorikkens grundbegreber.

Den nye styrKeDe LærePLan – uDvaLgte FoKusPunKter

Jette Waagner, 
psykolog- og socialråd-
giveruddannet,
Marte Meo Supervisor.
Konsulent i Sundheds-
styrelsens Rejsehold 
marte-meo.dk 

Marie Lørring dahl, 
Cand. pæd. i pædagogisk 
psykologi. organisations- 
konsulent i Børneringen    
borneringen.dk    

Per ryt-Hansen, 
kursusleder, indehaver 
af opvaekstkurser.dk 
og humor.dk

Bindende tilmelding senest 4. 1. 2017 
Betaling senest 6.1.17. Først-til-mølle SEnd En MaIL 
med institutionsnavn, deltagernavne, deltagermail, indlog-
erings ønsker til opvaekstkurser@mail.dk. 

Prisen 6.890.- incl. moms dækker fyraftensmøde før 
afrejse, rejse, indlogering, morgenmad, frokost ved 
ankomst. undervisning, materialer, bus og afslutnings- 
middag. (eneværelse kr. 950.-)

www.opvaekstkurser.dk. www.borneringen.dk

TILMELdIng TIL Prag:

Kurset afvikles på Congress and Sports-Hotel Olšanka, som ligger nedenfor Žižkovs tv-tårn, omgivet af en stor park.


