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Projektgruppe for nationalt projekt om dagtilbud 

Sted: 
Middelfart Kursuscenter Severin 

 Mødedato: 
21. august 2017 
Kl. 10:00-16:00 
(morgenbrød og kaffe fra kl. 
9:30) 

Deltagere 
Arbejdsgruppen: 
Dorte Ladefoged Dinnesen (VIA), Agnete Kramme (UCL), Anette Boye 
Koch (VIA), Torben Næsby (UCN), Helle Krogh Hansen (UCC), Pia 
Beier Lund (UCSJ/Absalon), Anne Birgitte Hermannsen (UCSyd), 
Helle Kildevang (UCC), Karabi Bergmann (UCC), Sisse Winther Ore-
skov (UCSj/Absalon), Karen Randlev Reitz (VIA), Sanna Lassen (VIA), 
og Trine Sumborg (VIA – projektleder) 
 
Styregruppen: 
Margit Nygård Mikkelsen (UCSj./Absalon) 
Poul Erik Philipsen (VIA) 
 
Lead-repræsentant VIA Uddannelsesleder Jan Ankerstjerne 
 
Gæst: Uddannelsesleder for PAU VIA Julie Aaberg Andersen 

Afbud 
 

Dagsorden 
1.  Kort introduktion til ændringer i projektet som konsekvens af 

jobskifte for Peter Møller Pedersen 
2.  Præsentation af EVUs udviklingsarbejde/initiativ 1 (efter kl. 

11:00) 
3.  Afklaring af organisering og involvering i initiativ 2 
4.  Afklaring af organisering og involvering i initiativ 3 
5.  Fastlæggelse af UC-temaer og fordeling for initiativ 4 
6.  Evt. 

 

Punkt  1. Kort introduktion til ændringer i projek-
tet som konsekvens af jobskifte for Pe-
ter Møller Pedersen 

Sagsansvarlig: 
Jan Ankerstjerne og  
Margit Nygård Mikkelsen 

  

Bilag 
Ingen 
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Sagsfremstilling 
Peter Møller Pedersen er fratrådt sin stilling i VIA og derfor har der været behov for at en ny repræsentant fra 
styregruppen deltager i mødet og en ny ledelsesrepræsentant er udpeget til leadposten i VIA. 
 
Desuden deltager en lederrepræsentant fra UC Pædagogisk Assistentuddannelserne for at sikre en fremtidig 
sammenhængskraft mellem de to uddannelsers udviklingsarbejde ift. de styrkede pædagogiske læreplaner. 
 

Indstilling 
Kort orientering efterfulgt af kort præsentationsrunde for alle deltagere. 

Referat 
 

Punkt  2. Præsentation af EVUs udviklingsarbejde/initiativ 1 (efter kl. 
11:00) 

Sagsansvarlig: 
Poul Erik Philipsen 

  

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
Poul Erik fremlægger hvordan arbejdet er struktureret vedr. EVU indsatserne på tværs af UC-erne og hvilke 
indsatser der igangsættes. 

Indstilling 
 
 
Referat 
 
 

Punkt  3. Afklaring af organisering og involvering i initiativ 2 

Sagsansvarlig: 
Jan Ankerstjerne og Margit Nygård Mikkelsen 

  

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
Der skal etableres en national faggruppe bestående af undervisere og forskere på professionshøjskolerne. 
Relevante aftagere skal involveres i udviklingsarbejdet. 

Indstilling 
Det skal afklares hvem der står for dette arbejde/organisering og igangsætning. Hvordan identificeres delta-
gerne? 
Trine kan være administrativ tovholder. 
 
Referat 
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Punkt  4. Afklaring af organisering og involvering i initiativ 3 

Sagsansvarlig: 
Jan Ankerstjerne og Margit Nygård Mikkelsen 

  

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
Dette initiativ skal gennemføres i samarbejde med UC-ernes biblioteker og relevante forskere indenfor områ-
det. 

Indstilling 
Placering af ansvar for udførelse af dette initiativ. 
 
Referat 
 

Punkt  5. Fastlæggelse af UC-temaer og fordeling for initiativ 4 

Sagsansvarlig: 
Jan Ankerstjerne og 
Margit Nygård Mikkelsen 

  

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
På baggrund af det seneste projektgruppemøde hvor ønsker til tematikker for de enkelte UC blev drøftet er 
oversigten nedenfor det forslag til temfordeling styregruppen kom frem til på sit møde i juni lige før sommer-
ferien. 
 

Indsats/fokus UCN UCSj./Absa-
lon 

UCC UCSyd UCLillebæt VIA 

Overordnede temaer 
Læringsmiljø: 
Faglig ledelse af læ-
ringsmiljøer 

   
X 

   
X 

Læringsmiljø: 
Fokus på børns del-
tagelses-betingelser 
og muligheder 

   
 

  
X ?? 

 
X 

Dokumentation og 
evaluering 

 
X 

   
X 

 
X 

 
 

Forældresamarbejdet  X X  X  
Overgange    X X  
Målrettede sociale 
indsatser 

    X X 

Det åbne dagtilbud ???? ???? ????    
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Indstilling 
Styregruppen anbefaler, at projektgruppen koncentrerer udviklingsindsatserne til de overordnede temaer, for 
på den måde at koncentrere ressourcerne mest effektivt. 
Styregruppen anbefaler, at hvert UC er Lead på et af temaerne – dette er markeret med grønt kryds i ske-
maet. 
Lærerplanstemaerne skal ses som eksempelgods, som spiller op ad de overordnede temaer. 
 
1.Kort præsentation af strukturen i Googledrev til fælles brug for fælles dokumenter og evt. arbejdsdokumen-
ter (Trine). 
 
2. Drøftelse i projektgruppen vedr. de forskellige temaer og indsatser i de enkelte UC-er. Skal UC-erne være 
involveret i mere end et tema? Evt. justeringer besluttes endeligt. 
 
3. Afklaring af hvilke formater der skal udarbejdes – se noterne fra seneste møde i styregruppen. I forlæn-
gelse af dette skal kvalitetssikring drøftes og en model besluttes i styregruppen på baggrund af projektgrup-
pens drøftelse. 
 
4. Dagen afsluttes med en afklaring af hvordan det videre samarbejde skal organiseres og hvor mange mø-
der der skal planlægges for projektgruppen. 
 
Se link til hjemmeside hvor dokumenterne vedr. projektet ligger. 
http://paedagoguddannelsenet.dk/?page_id=1128 

Referat 
 

Punkt  6. Evt.  

   
 

Referat 
 
 


