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Handleplan 2018
Uddannelsesledernetværket for Pædagoguddannelsen har følgende handleplan for sektorarbejdet 2018 jf. Kommissorium for uddannelsesledernetværkene.

1. Uddannelsesstrategi
Indsatser i 2018

Handling

Følgegruppe for
Pædagoguddannelsen

Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) har nedsat en Følgegruppe for pædagoguddannelsen.

UFM og UC-sektor

Handleplan for
styrkelse af pædagoguddannelsen

EVT Bemærkninger til UPU

Formålet med gruppens arbejde er, at ministerium og
professionsskoler sammen kan følge relevante temaer
samt identificere problemer og løsninger tidligere end
hidtil, for på denne måde at understøtte pædagoguddannelsens kvalitet samt de studerendes samlede læringsudbytte.
I forbindelse med EVAs analyse af årgang 2016: ”Det
første år på pædagoguddannelsen” udarbejder UP i
samarbejde med Følgegruppen handleplan for følgende udfordringer:
• ”Lav studieintensitet og manglende studiekompetencer”
• ”Flere faglige krav”
• Langsigtede udviklingsspor

2. Nationale studieordning
Indsatser i 2018

Handling

National udvikling
af case-prøven

Evaluering og kvalitetssikring af caseprøve i maj. National styregruppe (studieledere) og nationalt skrivegruppe (caseudviklere).

EVT Bemærkninger til UPU

Caseudvikling version 2.
Uddannelsesledernetværket for pædagoguddannelsen
(UP) har besluttet, at udarbejdelsen af cases til GK2prøven skal være et sektorsamarbejde. UC’erne skal
således samarbejde om, at få lavet en national casebank, hvor hvert UC skal bidrage med et antal cases.
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Intentionen med sektorsamarbejdet er kvalitetssikring
af den nye GK2-prøve.
Evaluering af de
nationale moduler

Udvalgte moduler evalueres i 2018.
Hvert andet år opdateres forskningsoversigterne på
hvert af de nationale moduler med afsæt i de oversigter som forefindes. Hvert 6. år revideres alle forskningsoversigter på de nationale moduler.

3. Forskning i pædagoguddannelsen og pædagogisk arbejde samt
formidling
Indsatser i 2018

Handling

Videnskabeligt tidsskrift:

3. og 4. udgivelse

Forskning i Pædagogers
Profession og Uddannelse (FPPU)

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FP PU) publicerer peer reviewede artikler,
der omhandler pædagogik og pædagogiske
spørgsmål i mange variationer. Dermed sigter
tidsskriftet efter at fremme levende og kritiske
undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger.

Forskningsprojekt: ”Pædagogstuderendes tilegnelse af en professionsfaglig habitus og en personlig professionsidentitet”

Sektorprojekt godkendt dec. 2017 i UFM. VIA er
lead. Projektet følges af UP som indgår i sektorfølgegruppe.
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4. Nationale projekter
Indsatser i 2018

Handling

Projekt: Udvikling af ny
pædagogudd. 2014

Projektet er afsluttet i 2017. Resultater videndeles på Pædagoguddannelsens årsmøde d. 1.
marts.

Projekt: Udvikling af nyt
modul om teknologi

Gennemførelse af første undervisningsmodul
vedr. digitale læremidler (20 ECTS) i efteråret
2018.
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Projekt: Den styrkede læreplan i dagtilbud

Sektorprojekter 2018 i
forbindelse med handleplan om styrket pædagoguddannelse

Der er indgået politisk forlig om ”stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” i juni
2017. UC-sektoren er tillige i gang med et større
forsøgs- og udviklingsprojekt sammen med UFM
omkring kompetenceudvikling i profession og
uddannelsen.
Projektets formål er at understøtte regeringens
udspil på dagtilbudsområdet, herunder den styrkede pædagogiske læreplan med bl.a. fokus på
udsatte børn og læringsmiljøer i dagtilbud.
Besluttes efter drøftelse med ministeriet marts
2018.

5. UP’s samarbejde med øvrige nationale netværk, interessenter
og partnerskaber
Indsatser i 2018

handling

Arb.grp. om Partnerskabssamarbejde mellem socialministeriet/Socialstyrelsen/SFI/pædagogudd.
Censorformandsskabet

National konference om virksomme metoder
indenfor handicapområdet efterår 2018.

PLS
BUPL og SL
KL
Partnerskab mellem UCsektor, Børne- og socialministeriet og Uddannelses- og forskningsministeriet
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Erfaringsudveksling, videndeling og drøftelse
med censorformanden om fælles indsatser ift.
kvalitetssikring af uddannelsen, nye censornormer og nye prøveformer
samt opfølgning på baggrund af censorformandskabsrapporterne.
Deltagelse på UP møde januar 2018
Temaer: studieaktiviteter, kvalitet, praktikken.
Deltagelse på UP-møde juni 2018.
Møde vedrørende praktiksamarbejdet, kvalitet
og nye aftagerfelter for pædagoger.
Partnerskab for Dagtilbud.
I forbindelse med implementering af reform i
dagtilbuddet deltager UP i en møderække med
ministerierne i 2018.
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