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pædagogisk læreplan i dagtilbud 
 
EVU – status og indsatser 
- der er rigtig meget fokus på faglig ledelse. 
- mange steder er man lidt afventende fordi kommunerne ikke kender den endelige lovgivning. 
- det er en udfordring at få kontrakterne underskrevet af kommunerne. Man prøver at presse 
kommunerne lidt for at få det i gang i 2018. 
- d. 13. august mødes de undervisere, som skal løse opgaven for kommunerne på 
Professionshøjskolen i København. 
 
 
Antologien – Torben og Trine HM – opmærksomhedspunkter og status og 
udgivelsestidspunkt. Særlige opgaver til enkelte UC-er 
- Torben og Trine HM er næsten færdige med første redigeringsindsats. Går til forfatterne og 
derefter går de til review. 
- processen kan fremskyndes hvis UC-erne selv kan lave review i stedet for at forlaget skal gøre 
det. 
- hvis der kan afleveres noget næsten færdigt til forlaget i slutningen af juni, så kan bogen måske 
ligge klar i slutningen af august. 
- nogle steder starter der EVU kurser i løbet af september eller senere. 
- vi koncentrerer os om først at reviewe de kapitler, der hører til den nationale pensumliste for 
EVU-forløbene – Pia fra UC Absalon sender listen til Torben. 
- bogen kan lægges ud som e-bog straks den er færdig. 
- hvert UC melder en eller flere personer, der kan gennemføre review. 
- Torben sender kravene vedr. review-indsatsen rundt. Lektorer kan indgå som reviewere – 
kravene er, at de skal være meget godt inde i stoffet/feltet. De skal selv have udgivet noget før, for 
at kunne udføre opgaven. 
- der har været god disciplin omkring deadlines mm. 
- Torben efterspurgte, at forfatterne får ekstra hjælp/tid så processen kan lykkes nu hvor den 
fremskyndes lidt. 
- UCL’s forfattere får meget svært ved at fremskynde processen  
- forfatterne har været gode til at forholde sig til pejlemærker mm. 
- loven er endnu ikke vedtaget så alle referencer i teksterne skal dobbelttjekkes. 
 
 
Ændring af studieordningen 
- det skal implementeres fra den kommende studiestart. 
- der må kun ændres i studieordningerne og ikke i bekendtgørelsen. 
- ændringsforslagene er lige nu i høring. 
- der skal laves lokale justeringer, som skal implementeres ved udgangen af 2018 – og gælde fra 
studiestart 2019. 
- i sidste instans er det UC-erne, der beslutter hvilke justeringer der laves på baggrund af 
høringssvarene. 
 
 
Sitet – gode ideer til opbygning, indhold mm. 
Formålet er, at lave en vidensbank med materialer til brug for undervisning i grunduddannelsen, 
videreuddannelsen og praksis. 
På sitet ligger 

UC’ernes egne materialer, herunder 
- Præsentationer (power points, prezis etc.) 



- Videomateriale 
- Cases, praksisfortællinger, diskussionsspørgsmål mv. 
- Tekstmateriale 
- Videngrundlag, litteraturforslag 

Yderligere materialer, fx 
- EVA’s læringspakker 
- Link til EVA’s forskningssite: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitetsvurderet-forskning-paa-

nb-ececorg  
- EMU 

inspirationssite : 
http://www.ksmviden.dk/  
 
+ til inspiration fx 
http://www.sprogpakken.dk/index.php# (lukker 30/6) 
http://nububupt.dk/  
 
- der skal laves forventningsafstemning om hvordan vi skal håndtere materialet til og på sitet. 
 

- man kan hente fælles materialer, cases, praksisfortællinger mm. 
- Men der bør ikke ligge undervisningsplaner mm.  
- Der skal være links til EVAs side og ministeriets sider 
- Den skal fungere som en slags bank 
- Film og podcasts er primært de produktioner, der allerede eksisterer fra BUPL m.fl. Men 

man må gerne lave noget selv, som dog skal være i en vis kvalitet. 
- Redaktionsgruppen må afgøre hvis noget materiale er overlappende på tværs af temaerne 

og afgøre hvilket tema det så primært skal lægges under. 
- Overskuelighed er afgørende for anvendeligheden. 
- Sitet er mest henvendt til grunduddannelsen, men det vil selvfølgelig også kunne anvendes 

af både EVU og af praksisfeltet ifm. deres uddannelsesforløb. Her er det bl.a. vigtigt ,at 
have en særlig fokus på dagplejefeltet – fordi her er en del af 
kompetenceudviklingsindsatsens fokus. 

- Det skal afklares i UC-ernes nationale ledelsesgruppe hvordan man finansierer 
vedligeholdelsen og en udgivelse af andet oplag mm. af antologien. 

- Margit og Jan holder møde med Trine HM og Torben om den videre tidsplan og opgaven 
fremadrettet til sitet lanceres. Information om dette rundsendes, så snart det er muligt. 

- Sitet lanceres så hurtigt som muligt på baggrund af den drøftelse. 
- Der laves et format for de materialer der skal ind på sitet – det kommer fra Michael Hanson 

snarest muligt. 
 
Der er forskel på hvordan der arbejdes med indsamling af materiale ti de forskellige UC-er.  
Der skal være en særlig opmærksomhed omkring redigering mm. af sitet i det kommende 
halve år. 
Der skal udpeges en kontaktperson i hvert UC. 
Der skal være en særlig opmærksomhed omkring samarbejdet mellem grunduddannelsen 
og EVU i nogle af UC-erne.  
 
 
Ekstra kort statusopgørelse til TSU pr. ultimo maj 
- der kan laves ændringer internt mellem forskellige poster i de respektive UC-er. Man henvender 
sig til TSU angående dette. 
 
Hvad er de videre skridt i projektet og processerne 
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- ministeriet vil gerne have en kort update når der er mere konkret materiale  
- primært fokus er nu antologien og sitet. 
 
EVT. 
 
 
 


