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Sted:
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Deltagere
Styregruppen:
Anne Kjær Olsen (UCC), Poul Erik Philipsen (VIA/EVU), Margit Nygård
Mikkelsen (UCSJ), Peter Møller Pedersen (VIA) og Trine Sumborg
(VIA – projektleder)

Afbud
Dagsorden
1. Velkomst og baggrund for projektet v. Peter Møller Pedersen
2. Projektets organisering og forankring v. Peter Møller Pedersen
3. Ansøgningen – justering af indsatser mm.
4. Budget v. Trine Sumborg
5. Fremtidige møder i styregruppen – møderække for 2017
6. Evt.

Punkt 1. Velkomst og baggrund for projektet v.
Peter Møller Pedersen
Sagsansvarlig:
Peter Møller Pedersen
Bilag
Ingen
Sagsfremstilling
I slutningen af februar 2017 skal der indsendes formel ansøgning til
Styrelsen for videregående uddannelser vedr. et sektorprojekt, der
skal understøtte viden, uddannelse og kompetenceudvikling indenfor
dagtilbudsområdet, herunder understøttelse af mulig ny pædagogisk
læreplan med bl.a. fokus på udsatte børn og læring i dagtilbud.

Indstilling
Peter byder velkommen til mødet og forklarer kort om baggrunden for
projektet.
Referat
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Punkt

2. Projektets organisering og forankring v. Peter Møller Pedersen

Sagsansvarlig:
Peter Møller Pedersen
Bilag
Oversigt over styregruppens og arbejdsgruppens medlemmer
Sagsfremstilling
Alle pædagoguddannelser i Danmark deltager og VIA er leadpartner på projektet.
UCC, UCN, UCSyd, UCSJ, UCL og VIA deltager med delprojekter og indgår derudover i en række fælles
tiltag på tværs af alle pædagoguddannelser/UC-er.
Indstilling
Peter informere om projektets opbygning og organisering. Herunder grundtankerne for hvordan arbejdet i
projektet skal struktureres.
Referat

Punkt

3. Ansøgningen – justering af indsatser mm.

Sagsansvarlig:
Alle
Bilag
Udkast til ansøgning og bevillingsskrivelse fra ministeriet
Sagsfremstilling
Projektet består overordnet af fire initiativer:
Initiativ 1 – Udvikling af kompetenceudviklingsindsatser for ledere og pædagoger (EVU arbejder med dette)
Initiativ 2 – Evaluering af de eksisterende kompetencemål samt anbefalinger til nye set i lyset af de styrkede
pædagogiske læreplaner
Initiativ 3 – Udvikling af vidensbank
Initiativ 4 – Udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale og kompetenceudvikling af undervisere; delprojekt a)
udgivelse af undervisningsmateriale til brug i pædagoguddannelsen og delprojekt b) kompetenceudvikling af
undervisere i pædagoguddannelsen
Overordnet tidsplan for projektet fremgår af udkastet til ansøgningen.
Indstilling
Styregruppen kommenterer og kvalificerer ansøgningen, så den efterfølgende kan gøres færdig og indsendes til ministeriet.
Referat

Punkt

4. Budget v. Trine Sumborg

Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
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Bilag
Udkast til budget
Sagsfremstilling
Midlerne til delprojekter fordeles ligeligt mellem alle involverede UC-er.
Indstilling
Trine gennemgår udkastet til projektbudgettet.
Det indstilles at styregruppen godkender budgettet, så det kan medsendes ansøgningen til ministeriet.
Hvert UC udarbejder udkast til eget budget for egne delprojekt indsatser for 2017 og 2018. dette aftales nærmere på arbejdsgruppens møde d. 31/1-2017.
Referat

Punkt

5. Fremtidige møder i styregruppen – møderække for 2017

Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
Bilag
Ingen
Sagsfremstilling
Styregruppen skal løbende følge udviklingen i delprojekterne og i arbejdsgruppen.
Indstilling
Der fastlægges en møderække for styregruppens møder i 2017. Varighed og sted besluttes for samtlige møder.
Referat

Punkt

6. Evt.

Sagsansvarlig:
Alle
Bilag

Sagsfremstilling

Indstilling

Referat
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