Invitation til Tema-kursus:

Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde
– Få redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer
med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan
Den 6. juni 2019, kl. 13-16 i København (Vanløse)
Oplæg:
Hvad er et godt læringsmiljø?
Hvordan kan vi arbejde målrettet og konkret med den styrkede pædagogiske læreplan?
Hvordan kan vi skabe et stærkt læringsmiljø, der efterlever lovens krav uden at give køb på
egne værdier og god praksis?
Refleksionsværksted:
Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis. Vidensdeling.
Pædagogisk værksted – Nedslag i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi arbejder
konkret med et af de pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse – Her
formulerer vi tegn på læring samt ideer til dokumentation og evaluering - og stiller skarpt på
en aktivitet, som kan bruges direkte i egen praksis.

Underviser:

Anne Marie Marquardsen
Pædagogisk konsulent, forfatter m.m.,
Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION
Læs mere om Anne Marie Marquardsen her:
https://dengodedaginstitution.dk

Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sandwich, sodavand, kaffe, te og
kage.
Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen
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”Min vision er at medvirke til at skabe gode
læringsmiljøer - i børnehøjde og i voksenhøjde”
Det er en erfaren underviser, pædagog, leder og forfatter m.m. som
Spifo har engageret til at holde kurset ”Den styrkede pædagogiske
læreplan på arbejde” i København den 6. juni 2019 (se forrige side).
Det er første gang vi samarbejder med Anne Marie Marquardsen,
men formentlig ikke den sidste, for hun har meget at byde på,
både som underviser, konsulent og forandringsagent.
Af Morten Kyst, næstformand i Spifo
Anne Marie Marquardsen bor på Agersø, men har et kontor i Skælskør, hvorfra hun driver sin
konsulentvirksomhed ”Den gode daginstitution”. Det gør hun med en baggrund som pædagog, 19 års
erfaring som institutionsleder, 11 års erfaring som pædagogisk konsulent, en PD i organisation og ledelse,
opgaver som Forandringsagent, og - på det seneste - Forfatter til tre anmelderroste fagbøger, der
grundlæggende handler om læringsmiljøer, selvom de også gør læserne klogere på inklusion, dialog og
børns sprog.
Som bekendt har vi Danmark ved en ny og meget omtalt lovgivning fået ”Nye styrkede pædagogiske
læreplaner”. Noget af det nye i dem er, at dagtilbud ikke længere skal tænke de 6 kompetenceområder,
som selvstændige fag eller kompetenceområder, som man fokuserer på hver for sig. Derimod, skal fokus
være på at tænke alle kompetenceområder ind i det pædagogiske arbejde og dagligdagen - hele dagen
igennem. Der skal og kan etableres gode læringsmiljøer i alle mulige hverdagssituationer.
Det kan Anne Marie Marquardsen ud fra sine mange erfaringer hjælpe med. Men hun er meget optaget
af, at man selvfølgelig efterlever lovens krav - men uden at give køb på sine egne værdier og gode praksis.
Anne Marie Marquardsens hidtidige 3 fagbogsudgivelser er:
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