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Invitation til Tema-kursus: 
 

Hvilke tanker og kerneværdier ligger der i  
”Den styrkede pædagogiske læreplan”? 

 
Den 4. oktober 2018, kl. 17.30-20.30 i Hanstholm 

Den 11. oktober 2018, kl. 13-16 i København 
 
I juni 2017 blev der i Folketinget indgået en bred politisk aftale om at give daginstitutionerne et 
kvalitetsløft. Aftalen indeholder bl.a. en styrkelse af de pædagogiske læreplaner. Aftalen er nu 
udmøntet i ændringer i Dagtilbudsloven, med ikrafttræden pr. 1/7-2018. 
 
I 2016 udgav Børneministeriet Masteren, som skulle danne grundlag for ministerens ønske om ”en 
styrkelse af den pædagogiske læreplan”. Hen over efteråret 2016 arbejdede seks nedsatte 
arbejdsgrupper med materiale til udfoldelse af de seks læreplanstemaer.  
 
Sanni Maria P. Korsgaard,deltog i Mastergruppen, der formulerede det 
pædagogiske grundsyn som Læreplanen bygger på, samt i arbejdsgruppen, 
der arbejdede med læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Sanni har 
således et indgående kendskab til de bagvedliggende tanker og 
kerneværdierne i Den styrkede pædagogiske læreplan. 
 
Sanni er cand.pæd.pæd.psyk., naturpædagog og forfatter til bogen:  
”Sæt spor - Natur, udeliv og science i børnehøjde”. Desuden arbejder hun 
som freelance-konsulent. På kurset vil Sanni gennemgå baggrunden for og 
kerneværdierne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”: 
 

 Hvad er baggrunden for ’Den styrkede læreplan’?  
 

 Hvilke kernebegreber og værdier er der i ’Den styrkede læreplan’?  
 

 Hvordan kan vi arbejde med ’Den styrkede læreplan’ med et selvrefleksivt fokus, 
hvor gode lege- og læringsmiljøer er en kerneværdi? 

 
Tema-kurset vil byde på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og workshops med 
gruppearbejde, hvorfor det vil være en fordel at komme flere fra samme institution. 
 
Temadagen i Hanstholm d. 4/10-18: Kursuslokale fastlægges senere. 
Temadagen i København d. 11/10-18 holdes på: Hyltebjerggård, Linde alle 33, 2720 Vanløse 
 
Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sodavand, kaffe, te og kage. 
I Hanstholm serveres desuden en sandwich. I København er forplejningen morgenmad. 
 
Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen 
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