
Om uddannelsen
På uddannelsen lærer du, hvordan du med konkrete metoder og tilgange kan un-
dersøge og inddrage børneperspektivet i tilrettelæggelsen af det pædagogiske 
læringsmiljø, og herunder hvordan du kan nærme dig barnets oplevelsesverden.

Du får viden om, hvad inddragelse af børneperspektivet betyder for barnets  
udvikling, og du får indblik i, hvordan arbejdet med børneperspektiver kan ses i 
sammenhæng med hele Den styrkede pædagogiske læreplan. 

Efter uddannelsen kan du arbejde med børneperspektiver i det pædagogiske 
læringsmiljø.

Mål for uddannelsen
Efter uddannelsen kan du:

kan anvende viden om og forståelse for betydningen af at inddrage børne- 
perspektivet i tilrettelæggelsen af trygge og pædagogiske læringsmiljøer 

Herunder, at du: 

• har faglig viden om hvorfor børneperspektivet er vigtigt

• kan anvende forskellige tilgange og metoder til at undersøge og inddrage 
børns perspektiver

• kan reflektere over egne evner til at udvise empatisk nysgerrighed ift. bar-
nets oplevelsesverden, og derved udfordre egne for-forståelser i det pæda-
gogiske arbejde med børn

• har kendskab til hvordan arbejdet med børneperspektiver kan ses i sam-
menhæng med de øvrige temaer i det pædagogiske grundlag samt de 6 
læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan

Børneperspektiver i det  
pædagogiske læringsmiljø

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er 
pædagogisk personale, der  
arbejder med børn i 0-6 års  
alderen. Det kan være dagplejere, 
pædagogmedhjælpere og  
pædagogiske assistenter i dag- 
tilbud, samt eventuelt øvrige fag-
grupper, der arbejder med børn, 
fx familieplejere.

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til uddannelsen via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Dorte Lorenzen tlf: 87412604, mail: dol@sosuoj.dk 

Mette Gamborg tlf: 40117833, mail: mga@sosuoj.dk

Faktablad: 20932

Tid og sted 
Antal dage: 3 dage
 
Daglig undervisningstid:  
kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder uddannelsen på:

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

Økonomi
Uddannelsen er gratis for  
deltagere, der tilhører AMU- 
målgruppen, dvs. uddannelse til 
og med faglært niveau. 

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 
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