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Dagplejen Øst har indgået et samarbej-

de med Dagplejen Vest, Vejle Kommu-

nes Dagpleje og VIA University College 

om en 4 ugers AMU uddannelsesforløb 

med Inklusion som overskrift. 

I Dagplejen Øst ser vi dette uddannel-

sesforløb, som et led i vores overord-

nede strategi i forhold til, at vi skal un-

derstøtte børnenes læring, trivsel og 

udvikling i inkluderende fællesskaber.

Vores forventning til uddannelsesforlø-

bene er, at alle medarbejdere får et fælles 

sprog omkring inklusion, får fælles meto-

der, handlemuligheder samt og bevidst-

hed omkring egen og barnets læring.

Hvad betyder det, at det er et 
organisationsudviklingsforløb?
Alle dagplejere forventes at deltage i 

4ugers AMU-uddannelse, som er ud-

viklet i samarbejde mellem Hedensted 

dagpleje, Vejle dagpleje og VIA Univer-

sity College og forløber i perioden fra 

august 2014 – september 2016.

Projektet designes som et organisations-

udviklingsforløb, og det betyder, at forlø-

bet både handler om at lære noget nyt på 

AMU-kurserne, og få bragt det nye i an-

vendelse hjemme i dagplejen og i legestu-

en. Det spændende bliver hvad, hvordan 

og hvorfor du gør, som du gør med din 

nye viden – altså hvordan dine handlinger 

udvikles eller ændres og styrker børnenes 

læring og udvikling. Du skal derfor tænke 

om forløbet som et samlet udviklingsfor-

løb, hvor opmærksomheden rettes mod 

at udvikle, forbedre og/eller re-tænke den 

daglige praksis i dagplejehjemmet eller le-

gestuen.. Du skal på den måde hjem og 

eksperimentere med nye handlinger og 

være i tæt udviklingsdialog med din dag-

plejepædagog og kollegaer i legestuen.

Hvordan kommer organisations-ud-
viklingsforløbet til at se ud?
Du skal konkret afsted på uddannelse i 

sammenlagt 4 uger. De 4 uger afvikles i 

splitforløb, hvor det interessante er pe-

rioderne mellem uddannelse (splits’ene). 

Det er i splits’ene du skal hjem, og af-

prøve eller udvikle nye handlinger, og 

kvalificerer handlingerne gennem udvik-

lingsdialoger med din dagplejepædagog 

og kollegaer – alt sammen med det for-

mål at bidrage til at skabe endnu bedre 

udvikling og læring for børnene.

Hvad skal du uddannes i?
De 4 ugers AMU-uddannelse funderes i 

AMU-målene:

• Inkluderende pædagogiske miljøer i 

dagtilbud og SFO – AL 40955

• Samspil og relationer i pædagogisk 

arbejde – AL 42665

• Leg med sprog – AL 40625

• Leg og læring med digitale medier i 

dagtilbud – AL 47732

AMU-målene struktureres i et 3 ugers 

basisforløb og et 1 uges specialiserings-

forløb. Desuden er du, som nævnt, af-

sted i split og forløbet ser således ud:

EFTERUDDANNELSE I INKLUSION

Kære dagplejer

I Hedensted Kommunes Dagtilbud er inklusion et fokusområde, hvilket 
betyder, at alle ledere og medarbejdere tilbydes efteruddannelse i inklusion, 
for at understøtte inklusionen af alle børn i det pasningtilbud de er en del af. 
Kerneopgaven er læring på alle niveauer, hvilket betyder, at alle børn og voksne 
skal tilbydes mulighed for udvikling, læring og dannelse.

Praksis
Du gør dig klar til udviklingsforløbet 
gennem forpligtende dialog med 
din dagplejepædagog og kolleger.

Uddannelse: Basis – uge 1
Inkluderende pædagogiske miljøer
Samspil og relationer
Leg og sprog

Uddannelse: Basis – uge 3
Inkluderende pædagogiske miljøer
Samspil og relationer
Leg og sprog

Uddannelse: Basis – uge 2
Inkluderende pædagogiske miljøer
Samspil og relationer
Leg og sprog

Praksis
Din nye viden bringes i anvendelse, og 
du eksperimenterer i og med praksis.
Dialoger med din dagplejepædagog og 
kolleger.

Praksis
Din nye viden bringes i anvendelse, og 
du eksperimenterer i og med praksis.
Dialoger med din dagplejepædagog 
om dine kompetencer, og hvordan de 
bruges bedst muligt.

Uddannelse: Basis – uge 4
Leg og læring med digitale medier

Praksis
Din nye viden bringes i anvendelse, og 
du eksperimenterer i og med praksis.
Dialoger med din dagplejepædagog og 
kolleger.

Praksis
Din nye viden bringes i anvendelse og 
du eksperimenterer i og med praksis. 
Dialoger med din dagplejepædagog 
om dine reflektioner og erfaringer.
Dialoger og aktiviteter med kolleger.
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Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4

Uddannelse 11.-15. aug 2014 18.-22. aug 2014 25.-29. aug 2014 1.-5. sep 2014

Split

Uddannelse 27.-31. okt 2014 3.-7. nov 2014 10.-14. nov 2014 17.-21. nov 2014

Split

Uddannelse 19.-23. jan 2015 26.-30. jan 2015 2.-6. feb 2015 16.-20. feb 2015

Split

Uddannelse 20.-24. april 2015 4.-8. maj 2015 18.-22. maj 2015 8.-12. juni 2015

Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8

Uddannelse 8.-12. sep 2014 15.-19. sep 2014 22.-26. sep 2014 29. sep - 3. okt 2014

Split

Uddannelse 24.-28. nov 2014 1.-5. dec 2014 8.-12. dec 2014 15.-19. dec 2014

Split

Uddannelse 23.-27. feb 2015 2.-6. marts 2015 9.-13. marts 2015 16.-20. marts 2015

Split

Uddannelse 15.-19. juni 2015 22.-26. juni 2015 10.-14. aug 2015 17.-21. aug 2015

Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12

Uddannelse 6.-10. okt 2014 20.-24. okt 2014 7.-11. sep 2015 14.-18. sep 2015

Split

Uddannelse 5.-9. jan 2015 12.-16. jan 2015 23.-27. nov 2015 30. nov - 4. dec 2015

Split

Uddannelse 23.-27. marts 2015 13.-17. april 2015 22.-26. feb 2016 29. feb - 4. marts 2016

Split

Uddannelse 24.-28. aug 2015 31. aug - 4. sep 2015 6.-10. juni 2016 13.-17. juni 2016

Hold 13 Hold 14 Hold 15 Hold 16

Uddannelse 21.-25. sep 2015 28. sep - 2. okt 2015 5.-9. okt 2025 19.-23. okt 2015

Split

Uddannelse 7.-11. dec 2015 14.-18. dec. 2015 4.-8. jan 2016 11.-15. jan 2016

Split

Uddannelse 7.-11. marts 2016 14.-18. marts 2016 4.-8. april 2016 11.-15. april 2016

Split

Uddannelse 20.-24. juni 2016 15.-19. aug. 2016 22.-26. aug 2016 29. aug - 2. sep 2016

Hold 17 Hold 18 Hold 19 Hold 20

Uddannelse 26.-30. okt 2015 2.-6. nov 2015 9.-13. nov 2015 16.-20. nov 2015

Split

Uddannelse 18.-22. jan 2016 25.-29. jan 2016 1.-5. feb 2016 8.-12. feb 2016

Split

Uddannelse 15.-29. april 2016 9.-13. maj 2016  23.-27. maj 2016 30. maj - 3. juni 2016

Split

Uddannelse 5.-9. sep 2016 12.-16. sep 2016 19.-23. sep 2016 3.-7. okt 2016

Hvad er læringsmålene  
for Basisdelen
• At kunne arbejde inkluderende og 

vide hvad det betyder

• At kunne se hvilke tendenser, der i 

samspillet modarbejder inklusion

• At kunne reflektere over praksis og 

din egen rolle i forhold til at arbejde 

inkluderende

• At medvirke til at skabe et inklude-

rende og anerkendende forældre-

samarbejde

• At arbejde målrettet og udviklingsori-

enteret med kommunikation i et aner-

kendende perspektiv.

• At skabe udviklende samspil og aner-

kendende relationer

• At kunne arbejde udviklingsorienteret 

med børns sproglige udvikling

• At kunne tilrettelægge pædagogi-

ske aktiviteter, der understøtter børns 

sproglige udvikling

• At kunne arbejde med pædagogisk di-

daktik; planlægge, udføre og evaluere 

pædagogiske aktiviteter

Hvad er læringsmålene  
for Specialiseringsdelen
• At kunne skabe læring og udvikling 

for børnene gennem anvendelsen af 

digitale i et inkluderende perspektiv

• At kunne vurdere hvilke digitale medi-

er, der egner sig til den pædagogiske 

aktivitet

• At kunne tilrettelægge pædagogiske 

aktiviteter med brug af digitale medier

Tidsplan for forløbet nedenfor:
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Praktiske oplysninger

Litteratur
Alle deltagere oprettes på VIA Studienet. Derinde finder du 

skema, eventuelle læseplaner og litteratur. Det er også på stu-

dienet du kan kommunikere med underviserne. Du modtager 

et velkomstbrev fra studieadministrationen med kode til stu-

dienet mv.

Undervisningssted
TUC Nørremarken

Horsensvej 72

7100 Vejle

Undervisningstid/studietid
37 timer pr. uge

Hver dag kl. 8-15.25

Fravær
Ring 8755 1857 eller mail til Tina Bertelsen tibe@via.dk og din 

dagplejepædagog.

Forplejning
Du skal have din egen mad med. Der vil være kaffemaskine og 

kaffe, så I kan brygge kaffe. Der er ingen kantine på stedet.

Lønforhold under uddannelsen
Alle deltagere får orlov fra deres job og sædvanlig løn under 

uddannelsen. Der søges VEU-godtgørelse som tilfalder ar-

bejdsgiver til finansiering af gæstepleje.

Kørsel
Der kan ansøges om dækning af udgifter til transport efter 

gældende regler i forbindelse med ansøgning om VEU-godt-

gørelse. Evt. godtgørelse af transportudgifter tilfalder den an-

satte.

Pris
Den enkelte deltager har ingen udgifter til uddannelsen, den 

betales af arbejdsgiver.

EFTERUDDANNELSE I INKLUSION

VIA University 
College


