
Skype-møde d. 4/5-2018, Jan, Margit og Trine S. 

Sektorprojekt om styrket pædagogisk læreplan i dagtilbud (Trine S referent) 

- Status på GrU: 
o Antologien – status 

Torben har sendt en kort status. 
Jan oplyser Torben og Trine HM om, at de må kontakte Jan og Margit hvis der er 
nogle af UC-erne, der skal kontaktes særligt. Og efterspørger en udgivelsesdato. 
Det ser spændende ud. 
Antologien er skrevet ind som obligatorisk pensum i EVU-forløbene – men er først 
færdig efter de forløb er startet i senesommeren. Det undersøges om mindre dele af 
den kan udleveres før officielt lancering/udgivelse. 
Foreløbigt ser planen ud til at holde. 
 

o Site: drøftelse af formål, indhold og tilgængelighed. Hvornår kan sitet være i luften? 
Skal det også indeholde materialer fra lederdiplom? 
Vigtigt at komme i gang med dette arbejde konkret. 
Vi forsøger at planlægge et Skypemøde med Trine HM, Torben og teknikeren. 
Måske sammen med projektmødet senere i maj. 
- det er vigtigt, at man bruger ressourcer på at italesætte og lancere sitet. 
- det er vigtigt, at man løbende opdaterer det – dette skal UP evt. forpligte sig til at 
afsætte ressourcer til fremadrettet. Måske skal der være en redaktør på sitet, som 
skal redigere det fremadrettet. 
Margit vil bringe de forskellige sektorsites op i UP for at afklare hvordan man kan 
vedligeholde dem og sikre, at de fortsat skal prioriteres. 
 

- Økonomi:  
o Initiativ 3 – antal tildelte timer til Torben, trine og teknikeren 

Det vurderes, at opgaven med at gennemgå muligt materiale er ret stort. 
Trine S undersøger fordelingen af ressourcer til hhv. redaktionsarbejdet af antologi 
og site og melder tilbage til Jan og Margit. 
 

- Ekstra statusopgørelse for jan-maj 2018 til TSU d. 20/6-’18 for at have ”føling” med 
situationen og forbruget pr. udgangen af maj 
Jan og Margit bakkede op om denne ide. 
 

- Dagsorden til projektgruppemøde d. 15/5 (har 2 timer til Skype-møde) 
- EVU – status og indsatser 
- antologien – Torben og Trine HM – opmærksomhedspunkter og status og 
udgivelsestidspunkt. Særlige opgaver til enkelte UC-er. 
- sitet – gode ideer til opbygning, indhold mm. 
- ekstra kort statusopgørelse til TSU pr. ultimo maj 
- hvad er de videre skridt i projektet og processerne 
- EVT. 
 

- Høringsprocessen (jf. Margits mail) 
Margit undersøger hvordan UP vil håndtere udsendelsen af materialet. 
Margit vender tilbage. 
Trine modtager alle høringssvarene og sammenskriver dem efter fristens udløb. 
 


