Program for midtvejsseminar for partnerskab om
kvalitet i dagtilbud
Tid og sted
Onsdag den 14. november 2018 kl. 9.00 - 16.00
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Program
Kl. 9.00

Ankomst og morgenkaffe

Kl. 9.30

Velkomst og rammesætning af dagen v./KL

Kl. 9.45

Hvem har ansvaret for opdragelsen
v./ Eva Gulløv, lektor, Aarhus Universitet
I dette oplæg diskuteres ansvarsfordelingen mellem forældre
og dagtilbud. Vi har i Danmark en lang tradition for antiautoritær opdragelse og inddragelse af børn i beslutninger. I
den aktuelle debat kritiseres denne tradition, fordi
selvstændige børn giver udfordringer i dagtilbud og skoler. Er
det børnene, der er noget i vejen med? Er det forældrenes
opdragelse? Er det samarbejdet, der ikke fungerer godt nok?
Eller er det vores institutionsorganisering, der ikke matcher de
idealer samfundet samtidig hylder?
Løbende refleksion i egen kommune og mulighed for
spørgsmål.

Kl. 10.50

Hvad skal der til for at styrke kvaliteten i dagtilbud?
Hvordan lykkes kommunerne med at få dagtilbud højere op
på den politiske dagsorden?
Ordstyrer: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør, Politiken

Kl. 11.30

1. besøg i kommunestande
Mulighed for inspiration og gode eksempler fra andre
kommuners arbejde med kvalitetsudvikling.

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

2. besøg i kommunestande
Mulighed for inspiration og gode eksempler fra andre
kommuners arbejde med kvalitetsudvikling.
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Kl. 13.30

Kl. 13.50

Fra politiske beslutninger til bedre dagtilbud
v./ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør, Politiken
En ny dagtilbudslov er vedtaget, men den reelle ændring skal
ske i kommunerne. Hvordan lykkes kommuner og dagtilbud
med at gennemføre tiltag, der skaber varige forandringer i
den pædagogiske praksis. Hvad skal der til for at de politiske
beslutninger kommer børnene til gavn?
Arbejdssession i egen kommunegruppe
På baggrund af input fra oplæg og besøg i kommunestande
arbejdes der med fokus i partnerskabet

Kl. 14.30

Pause med kaffe og kage

Kl. 14.50

Kvalitetsmarkører i dagtilbud
v./ Agi Csonka, programchef i Villum Fonden og tidl. formand
for Rådet for børns læring
En kommunalpolitisk investering i dagtilbudsområdet fordrer
muligheden for at følge, hvad der kommer ud af satsningen.
Men hvad er kvalitet i dagtilbud? Hvordan kan man få øje på
den? Og kan (og skal) man måle kvaliteten af relationer
mellem børn og voksne? Oplægget sætter fokus på, hvad vi
fra forskningen ved om, hvad god kvalitet er, og på fordele og
faldgruber, når det handler om at måle kvalitet i dagtilbud.

Kl. 15.30

Opsamling fra dagen

Kl. 15.50

Tak for i dag
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