
Empowerment dagplejere  

 

 

Empowerment  
Empowerment er at styrke sig selv og sine handlinger ved at forstå sig selv først, få forståelse af andre, bruge 

bevidst kommunikation og tage ansvar for adfærd/handlinger. 

Empowerment dagplejer uddannelsen skal således ses som en proces af personlig udvikling, der resulterer i, at 

dagplejere får udvidet evnen til at planlægge eget arbejdsliv, at indgå i samvær med kolleger og sammen med 

dem aktivt deltage i fællesskabet.  

 

Målet med forløbet 

Målet med uddannelsen er at højne deltagernes identiteten som professionelle dagplejere og at give den 

enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling. Uddannelsen tilrettelægges så den målrettet uddanner 

dagplejere til den Skabende Dagpleje. Det vil sige, til at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for 

det enkelte barn og for børnegruppen som helhed, at tilrettelægge aktiviteter i et anerkendende samspil 

med børnene og at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. Desuden er der fokus på 

samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagplejen. 

Uddannelsen er tilrettelagt så der arbejdes så konkret som muligt, dvs. at der hele tiden skabes kobling 

mellem bagvedliggende teori og den daglige praksis.  

 

Form og metoder 

Uddannelsen består af undervisning, 2 e-læringsmoduler og små praktiske hjemmeopgaver.  

Uddannelsen tilrettelægges således, at der er hele undervisningsdage af gangen og forløber over en 

periode af 3 – 6 måneder. Der arbejdes metodemæssigt med udgangspunkt i principper fra Action 

Learning med det formål at indholdet i uddannelsen i videst mulige omgang skal blive en naturlig del 

af den enkelte dagplejers pædagogiske hverdag. I fm. temaet ’Skabende pædagogik og inspiration til 

arbejdet med temaerne i de pædagogiske læreplaner’ er der således indlagt et mentor besøg hos den 

enkelte dagplejer. 

Der vil endvidere, som en del af uddannelsen, være et aften arrangement, om interessant viden inden 

for det lille barns udvikling, hvor øvrige dagplejere også inviteres. 

 

Det faglige indhold fremgår af følgende moduler: 

 

Børns udvikling 

På baggrund af blandt andet forskning gives et indblik i 0-3-årspædagogikken anno 2017. 

Hvad er pædagogik, der retter sig mod børn under tre år? Hvad er pædagogisk takt og hvad er bedst for 

børnenes tryghed, læring og udvikling? Hvilke spørgsmål kan de voksne, der arbejder med børn i 

denne aldersgruppe, med fordel stille til sig selv med sigte på at give børnene den bedst mulige start på 

livet?  Vi vil komme ind på emner som Sunde vaner; Hvad er sund ernæring? Hvad med hygiejnen og 

hvordan er det egentlig med søvnens betydning for udviklingen af barnet?  

 

Arbejdet med dokumentation i hverdagen  

Dokumentation og evaluering gør det muligt at iagttage og reflektere over egen praksis og faglighed og 

er dermed et vigtigt element for kvaliteten i den kommunale dagpleje. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi 

helt systematisk kan forholde os til og reflektere over praksis.  

Vi vil arbejde med grundene til at vi skal dokumentere og med hvordan vi kan dokumentere. Vi vil 

arbejde med helt konkrete forslag til hvordan man kan arbejde med dokumentation uden at skulle 

skrive lange afhandlinger. Vi vil gennemgå forskellige skrive- og dokumentationsteknikker, som 

hjælper til at formidle en kvalificeret faglig refleksion og der vil være fokus på, hvordan vi 

dokumenterer samt til hvem og med hvilke formål.   

Samtidig kan vi anvende dokumentationsarbejdet giver også en god mulighed for selv at udvikle sig 

fagligt og det vil vi også arbejde med. Endelig skal vi kigge på det at formulere sig på skrift, forholder 



sig til tavshedspligt og oplysningspligt i forbindelse med dokumentationsarbejdet. 

 

Organisation og den værdibaserede kultur 

Lovgrundlaget, rettigheder og pligter samt den formelle struktur i organisationer, - forstået som måden 

en organisation koordinerer og opdeler arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv implementering af 

organisations mål, - har betydning for organisationers innovations- og forandringsevne. Et job som 

dagplejer er et job i konstant påvirkning, udvikling og forandring. 

”Som dagplejer går din hverdag med at passe andres børn. Du arbejder i dit eget hjem og din opgave 

er gennem nærvær og aktiviteter at give børnene en tryg og stimulerende hverdag. Du sørger for 

børnenes trivsel og skaber et godt og trygt miljø, der udvikler børnene både fysisk, psykisk og socialt.” 

I dette modul tager vi et spadestik dybere ind i det handlingsrum, en dagplejer skal agere i. Hvilke krav 

stiller det til: 

 Dagplejeren som samfundsinstitution = de politiske krav 

 Dagplejeren i egen institution = selvopholdelseskravene 

 Dagplejeren som rollemodel i forhold til familier, de små borgere og organisationen = de 

interpersonelle krav 

 Dagplejeren som fagperson ud i det pædagogiske, fysiologiske, psykologiske og sociologiske 

virkefelt = faglige krav 

 Dagplejeren som teamspiller efter mottoet ”sammen er vi bedst” = de samarbejdende krav 

 

De bløde værdier skal gå hånd i hånd med de hårde værdier. At være dagplejer er en 

samfundsøkonomisk rolle og samtidig en rolle af samfundsmerværdi. Mødet mellem mennesker – 

voksne og børn i alle aldre – sker hele tiden i dagplejerens hverdag. En hverdag i dagplejen vil og skal 

være værdibaserende. Hvilket image skal dagplejen pleje? 

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles 

forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som 

fælles referenceramme. En kultur! 

 

 
Værdibaseret kommunikation handler om først og fremmest at kommunikere sine værdier og 

principper, altså hvorfor man gør, det man gør, og dernæst tale om hvordan de værdier implementeres, 

indtil man til sidst fortæller hvad man helt præcist har på hjertet. Hvilket ståsted og hvilken identitet 

synliggør, hvem vi er? 

Modulet er baseret på konstruktivistisk vejledning, der bygger på den opfattelse, at mennesket ud fra 

sin sansning, viden og erkendelse konstruerer en individuel fortolkning af virkeligheden, der kan give 

mening med tilværelsen. Modulet tager afsæt i værktøjet sansehjulet, som tager dagplejeren rundt i 

egen design af identitet. Vi tager en værdidiskussion efter valg af ståsted omkring indlevelse, udlevelse, 

medlevelse og oplevelse. 

 

Hvad er kultur? 

KULTUR er det vi dyrker – kulturen forbinder mennesker gennem skaberglæde. 



Kultur er i dag det mest uhåndgribelige element af alle organisationsprocesser – og netop derfor, er vi 

så optagede af det, da den netop forbinder mennesker, samfund og organisationen. 

Kultur er en vanskelig størrelse af indfange, den lader sig ikke gribe eller fastfryse – på den ene side 

kan den skabe foruroligende kaos, farefulde forstyrrelser, sønderknuse, maltraktere og udslette – og på 

den anden side, elske, skabe fremfyldte fornyelser, kreere kærlige forbindelser, entusiastisk 

engagement, skabe poetiske pointer, opfinde, undersøge, influere innovation og skabe succesfulde 

resultater. Alt er i spil 

Kultur kan referere til et menneskes dannelse, et menneske, der har kultur, er kultiveret; men det kan 

også i neutral forstand beskrive reglerne for en nærmere angivet gruppes adfærd. 

 

 Hvad fremmer kulturen? 

 Hvordan skabes en kultur og hvordan påvirker normer kulturen? 

 Redskaber til at bevidstgøre kulturen for at være mønsterbryder eller måske snarere rolle model 

 

Vi tager i dette modul udgangspunkt i et dialogværktøj om kulturen som dagplejer. Hvad siger 

historien? Og ”plejer” om det at være dagplejer? Hvad er kulturen om dette så samfundsvigtige fag? 

Hvilken stolthed bærer den enkelte med sig ind i organisationens kultur? Hvilken rolleansvar har den 

enkelte dagplejer i din arvgivning af kultur til børnene. 

 

Empowerment og selvledelse 

Begrebet empowerment beskriver den proces, hvor en person får mere kompetence, ikke i form af 

offentlig eller privat status, men i form af frihed til at tage personligt relevante beslutninger og til at 

forfølge selvvalgte mål. Vi vil således arbejde med selvledelse; ledelse der indebærer, at dagplejeren 

tager ansvar for sig selv i jobbet i eget hjem. Dagplejeren må lede sig selv og sit arbejdsliv, ide hun/han 

samtidig selvstændigt tager højde for, hvordan hun/han bedst bidrager til og skaber værdi for den 

organisation, som hun/han indgår i. 

Vi vil starte med at kigge på, hvad kulturen om det at være dagplejer er; Hvad siger historien? Hvad er 

kulturen om dette samfundsvigtige fag? Vi vil slutte med at blive konkrete på,  hvordan der kan støttes 

op om en kultur hvor den enkelte dagplejer er bevidst om det rolleansvar hun / han har i sin 

’arvgivning’ af kultur til børnene.  

Selvlede eller selvledelse? 

Det er efterhånden blevet et mantra, at viden, kreative og innovative potentialer er nødvendige for at 

fastholde sig i et hurtigt udviklende samfund. Og hvem er det, der er den innovative og drivende kraft i 

dagplejen? Vi kender svaret: Det er organisationens væsentligste aktiv. Og nyskabende kan 

medarbejderne først være, hvis det nye ikke er et påtryk udefra, men noget, de selv skaber indefra. De 

må med andre ord kunne lede sig selv på selvstændig vis, når de er på arbejde. 

Selvledelse indebærer, at dagplejeren tager ansvar for sig selv i jobbet i EGET HJEM. Dagplejeren må 

lede sig selv og sit arbejdsliv, ide hun/han samtidig selvstændigt tager højde for, hvordan hun/han bedst 

bidrager til og skaber værdi for den organisation, som hun/han indgår i. 

Selvledelse er på denne måde blevet allestedsnærværende i arbejdslivet – både i den private og den 

offentlige sektor. Selvledelsen tildeler medarbejderen en ny selvstændighed og giver nye 

udfoldelsesmuligheder. Men det er værd at være opmærksom på, at den ikke blot giver medarbejderen 

en ny betydning, en ny frihed og en ny magt. Selvledelsen indebærer, at medarbejderen samtidig 

tildeles et nyt ansvar, nemlig for løbende at udvikle sig selv og sine arbejdsopgaver. 

Og det er ligeledes værd at huske på, at det i en række sammenhænge ikke er valgfrit, hvorvidt man vil 

lede sig selv. Selvledelsen er et tilbud, som man ikke kan sige nej til, hvis man ellers har lyst til at være 

med i det moderne arbejdsliv. 

Og der er dermed tale om et krav, som man skal være i stand til at leve op til. Selvledelse indebærer, at 

selv friheden og selvstændigheden i dag er blevet en forpligtigelse. Og med denne forpligtigelse følger 

også frihedens og selvudfoldelsens forbandelse. 

 

Børn og bevægelse  



Deltagerne vil opnå en specifik viden om  

 modning af hjernen og nervesystemet 

 sansernes modning og udvikling 

 bevægelsesudvikling 

Modulets indhold vil være 

 Opdatering af grundlæggende teori om barnets sansemotoriske udvikling 

 Læring gennem praksis 

 Viden om for tidligt fødte børn  

 Viden om andre børn med særlige udfordringer, eksempelvis børn med bløde led, sensitive børn 

og børn med bevægelseshandicap 

 Fokus på udviklingsstøttende kommunikation via marte meo metoden  

Eksempler med videoklip fra dagplejehold  

 Ideer til at integrere målrettede aktiviteter i hverdagen indendørs og udendørs 

 Opmærksomhed på at udnytte nuværende muligheder indendørs og udendørs 

 Det gode måltid, kost, siddestillinger, finmotorik og mundmotorik 

 Erfaringsudveksling i gruppen med gensidig inspiration 

Ud fra modulets indhold vil vi sammen udarbejde en idébank med målrettede aktiviteter.  

Vi vil inspirere til indhold i et årshjul, hvor hver måned har et overordnet krops- og bevægelsestema. 

Årshjulet præsenterer en plan, skaber forudsigelighed, rammer og struktur og danner basis for en dialog 

med børnenes forældre. 

 

Skabende pædagogik og inspiration til at arbejde med temaerne i de pædagogiske læreplaner 

Vi vil gennemgå de seks læreplanstemaer;  

Barnets alsidige personlige udvikling 

Sociale kompetencer 

Sprog 

Krop og bevægelse 

Natur og naturfænomener 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Hvad dækker de over og, hvordan kommer de til udtryk i praksis? 

Med udgangspunkt i de 6 temaer vil vi arbejde med helt konkrete ideer til, hvordan man kan sætte 

temaerne i spil i det pædagogiske arbejde i hverdagen. Vi vil tage udgangspunkt i, at læring i dagplejen 

sker gennem samvær med en nærværende voksen i et stimulerende miljø og, at børnene selv er 

medspillere i læringen; det er børnenes initiativer og udviklingsområder, der er udgangspunktet og den 

voksne, der hjælper med refleksioner, muligheder, veje og svar.  

Vi vil fordybe os i meningen med det, der laves med børnene og øve os i at udfylde evalueringsskema 

ud fra SMTTE-modellen.  

Dagplejerne får til hjemmeopgave at planlægge og gennemføre en aktivitet med et barn/børnene samt 

dokumentere og evaluere i forhold til SMTTE-modellen.  

 

Udviklingspsykologi (Hjernen)  

Udviklingspsykologien er et spændende område, hvor ny forskning hele tiden udfordrer den daglige 

praksis. De sidste år har der i dagspressen været stor fokus på bl.a. tilknytningsteori, følelsesregulering 

og indlæringsprocesser.  

Der vil blive undervist i de teorier, der er relevante i arbejdet med de små børn og vi vil se på hvordan, 

de udmønter sig i en helt almindelig dagligdag.  

Vi vil arbejde med udviklingen af hjernen i forhold til emner som:  

Udvikling af sproget: Den tidlige udvikling af den 0 – 2 åriges hjerne er altafgørende, og udviklingen 

foregår som et fascinerende samspil mellem genetik, sprog, aktivitet og følelser. Dagplejeren er den 

umodne hjernes dirigent og chauffør i forhold til tilknytning, opmærksomhed, bearbejdning af og 

deltagelse i sociale handlinger. Sprog og struktureret leg er essentielle redskaber i sådanne tidlige 

hjernelæringssituationer.  



Børn i vanskeligheder: I dag ved vi, at nogle af børns vanskeligheder opstår i forbindelse med hjernens 

udvikling. Man måler forskellene i hjerneaktiviteten eller i størrelsen af enkelte dele af hjernen hos 

syge og raske børn og kan derved se sammenhængene – men miljø og opvækstvilkår er naturligvis 

stadig særdeles vigtige for børns udvikling.  

Hvordan  støtter vi  den motoriske og sensoriske udvikling og dermed tilknytningen: 

De 0 – 2 åriges individuelle nervesystemer er centrum for deres udvikling af god sanseintegration, 

motorisk udvikling og kropslig opmærksomhed. Og ikke mindst tilknytning til de nærmeste voksne.  

Teoretisk vil vi arbejde med de psykologiske teorier: 

1. Fra Freud til Stern. Et generelt rids over udviklingspsykologien  

2. Tilknytningsteori – hvorfor er det så vigtigt?  

3. Spædbarns forskning – Daniel Sterns undersøgelser om, hvor meget mere spædbørn kan i forhold til 

at lave relationer end man før har antaget.  

4. Hvordan lærer vi? Hvordan udnytter vi børns åbenhed over for læring?    

 

Kommunikation og samarbejde 

Vi vil arbejde med udgangspunkt i Den anerkendende kommunikationsform der bl.a. omhandler 

elementer som dialog, interview og historiefortælling omkring eksempelvis erfaringer og oplevelser.  

Modulet bygges op omkring refleksion som værktøj. Formålet med refleksion er at lære sig selv og sine 

reaktioner bedre at kende og derved lære af egne og andres erfaringer med henblik på at føle sig bedre 

rustet i fremtidige situationer. Refleksion over egen praksis skærper opmærksomheden over for sårbare 

felter og er en hjælp i fremtidige kritik – og konfliktsituationer.  

At være nysgerrig og undrende er gode nøgleord, når vi vil blive klogere på egen og andres praksis: 

Hvad fik dig til at reagere, som du gjorde? Var der noget, du kunne have gjort anderledes i situationen? 

Nysgerrighed og underen er således også baggrunden for værdifuld refleksion.  

Refleksion kan både bruges individuelt og i samarbejdet med kollegaerne. Vi vil arbejde med hvordan 

man kan bruge legestuegruppen / teamet til refleksion. I teamsamarbejdet er fælles refleksion givende, 

fordi: du som dagplejer kan få et indblik i en andens oplevelse af situationen og ofte en større forståelse 

for konkrete handlinger, du som dagplejer kan lære af andres måde at gribe tingene an på og du kan via 

refleksionen få øjnene op for, hvordan du selv kan komme videre med en konkret problemstilling. 

Vi vil også komme ind på emner som:  samarbejde med forældre, dagplejepædagog, dagplejere, Ergo-, 

Fysioterapeuter.  

 

Børn og natur 

Modulet vil have fokus på at introducere naturen for de mindste, og sørge for at børnene får mulighed 

for at udforske naturen, der er en del af omgivelserne.  

I Dagplejen betyder det, at naturen skal ind i dagligdagen så vi får: 

 Sunde børn med røde kinder og snavsede fingre 

 Nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene 

 Spirende natur- og miljøforståelse hos de yngste 

Og børnene stifter på den måde bekendtskab med årstidernes skiften, vejr og vind. De lærer at færdes i 

naturen med respekt for natur og miljø, og udforsker deres sanser og kreativitet i naturen. 

Det at være i og arbejde med naturen er et af punkterne i de pædagogiske læreplaner – det betyder, at 

alle dagplejere skal være bevidste om at være meget ude med børnene. 

 

Introduktion til e-læring.  

E-læring handler om at kunne modtage undervisning og faglige input via internettet. Denne form for 

kursusafholdelse giver stor fleksibilitet; Du kan logge dig på modulerne NÅR du vil, HVOR du vil og 

SÅ OFTE du vil.  Du vil blive introduceret i hvordan du helt konkret logger dig på e-læringsmodulerne 

og du vil blive præsenteret for et par APPs 

 

E-læringsmoduler (Forventet tidsforbrug for Dagplejerne: ½ dag) 

 ’Kreativitet med naturmaterialer’: 



Ordet kreativitet betyder at skabe, at frembringe noget nyt. Modulet indeholder konkrete ideer 

til, hvordan man kan bruge naturmaterialer til kreative udfoldelser. 

 

 ’Pædagogisk Didaktik’:  

Didaktik handler om at reflektere over det man gør, i forhold til at opnå det pædagogiske mål 

man har sat sig. Modulet giver eksempler på hvordan man kan omsætte pædagogiske mål til 

konkrete handlinger. 

 

Marte Meo og ICDP, som pædagogiske redskaber  

Relationer er grundstenen i barnets udvikling. Betydningen af relationerne for barnets udvikling.  

Hvordan opbygges selvværd og selvtillid gennem anerkendelse  

I dette pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i ICDP der er en forkortelse af International Child 

Development Programme, et program, der tager udgangspunkt i anerkendende relationer der har til 

formål at styrke relationer mellem børn og deres omsorgsgivere.  

Vi vil arbejde med at få en fælles forståelse af den teoretiske ramme til forståelse af det relations- og 

ressourceorienterede pædagogiske arbejde og vi vil konkret arbejde med kompetencer til iagttagelse, 

beskrivelse og analyse af samspil. Hjemmeopgave: At reformulere et af dine egne dagplejebørn for dig 

selv, desuden at være opmærksom på at benytte denne reformulering når du fortæller forældrene om 

barnet. Du skal delagtig gøre din dagplejepædagog i din reformulering.  

 

Inklusion og arbejdet med sensitive småbørn  

I dagplejen har vi gode muligheder for inklusion af børn, der har behov for særlig støtte og 

opmærksomhed. Qua den lille gruppe, de trygge hjemlige forhold, den samme gennemgående voksne, 

der er der for barnet hele dagen igennem og vores tilgang er fundamentet skabt for et inkluderende 

miljø. 

Vi har mulighed for at tilpasse vilkår og rammer til barnet: 

Vi sliber ikke puslespilsbrikkerne, så de passer ind i rammen –  Vi laver formen efter de brikker, der er. 

 Introduktion til tanken bag inklusion 

Socialpædagogiske indsatser er rettet mod mennesker i udsatte positioner for at øge deres muligheder 

for deltagelse på de livsarenaer, hvor livschancer fordeles (Madsen 2005) 

 Inklusion – Eksklusion 

Hvilken betydning er der i måden at handle på? 

 Inklusion og relationer 

Kort opsummering af relationens betydning fra første kursusdag, med inklusionstanken ind over. 

 Inklusion og anerkendelse 

Kort opsummering af anerkendelse fra tidligere modul, med inklusionstanken ind over. 

 Barnets nærmeste udviklings zone (NUZO) 

Med bl.a. Kompetencehjulet. 

 Hvad vil vi med inklusion i dagplejen 

 Hvordan arbejder vi inkluderende  

Vi mener, at der bag enhver uhensigtsmæssig adfærd ligger en positiv intention eller et råb om hjælp 

derfor skal vi se bag om adfærden, vise forståelse, sætte ord på og hjælpe barnet med en mere 

hensigtsmæssig adfærd. 

 Inklusionstanken i dagplejens læringsmiljø 

Hvordan arbejder vi med forskelligheder på forskellige niveauer? 

 Inddragelse af ICDP i det inkluderende arbejde. 

I inklusionsarbejdet tages der udgangspunkt i det enkelte barn og i samspillet med den voksne og i 

gruppen. Vi bruger Marte Meo, Samspilshuset og ICDP som metoder til bevidstgørelse og 

opkvalificering af den voksnes samspil og kommunikation. Det handler om at kunne se barnet med 

positive øjne, mobilisere de kompetencer barnet har, at hjælpe barnet gennem det, der er svært og de 



følelser, det afstedkommer samt lave udviklingsstøttende praksis, der understøtter det, barnet har brug 

for at lære.  

Vi vil i forløbet benytte os af analyse af stjernestunder ved hjælp af Sløjfemodellen, som kursisterne 

har med. 

Til videre forløb med action learning bliver hjemmeopgaven, at udarbejde strategier for at inddrage din 

nuværende viden i praksis. 

Aftal et forløb med din dagplejepædagog hvor i sensitiverer jeres opmærksomhed på inklusion, ved at 

benytte samspils temaerne og sløjfemodellen. 

Overvej om det for dig kunne være en ide, at arbejde videre med sløjfemodellen i video forløb sammen 

med din pædagog for at berige og sensitivere dit daglige arbejde. 

 

Dagplejen giver, qua den lille gruppe, gode muligheder for inklusion af børn med særlige behov for 

støtte og opmærksomhed. Med udgangspunkt i metoderne fra Marte Meo og ICDP sætter vi fokus på, 

hvordan inklusion i praksis kan foregå. Hjemmeopgave: At have en stjernestund med til kursusdagen 

En stjernestund omhandlende en situation hvor du gennem reformulering eller sensitiverende adfærd 

har inkluderet et barn eller en stjernestund hvor du gennem kollegial feedback er blevet beriget med 

nye handlemønstre. 

 

Sensitive børn 

Særligt sensitive børn er født med et nervesystem, der bearbejder indtryk med større dybde. De har en 

lavere tærskel for en høj arousal, dvs. at de hurtigere kommer "op i gear", når de bliver stimuleret af 

omgivelserne. De kan virke mere forsigtige og generte i nye situationer. Hvis de er forberedte og føler 

sig rolige og trygge, er de gode til at skabe kontakt til andre. De er meget sensitive, når andre er vrede, 

kede af det eller har andre stærke følelser og kan blive "smittet" eller drænet af andres følelser. De 

bryder sig ikke om uretfærdighed eller løgne, og reagerer ofte ekstra stærkt på kritik. De kan blive 

meget påvirkede af social uretfærdighed, vold og "det onde" i spil, film og medier.  

Særligt sensitive børn har ofte meget intense følelser. De kan have let til tårer, latter, begejstring, vrede 

eller frustration - og til selvkritik. De har et rigt indre liv, er ofte eftertænksomme, "familiens lille 

filosof" og yderst kreative. De opfinder usædvanlige lege og kan nyde at være alene og fordybe sig i 

egen fantasiverden.  

 

 

Pris pr. deltager for uddannelsen (excl. moms)  

8.452,- kr. (tilmelding er bindende) 

 

Bevis 

Der udstedes et selvstændigt bevis, som dokumenterer, at deltageren har gennemført uddannelsen 

  

Tid   
Se uddannelsesplan 

 

Sted 
Efter aftale 

 

Link til hjemmeside  

http://aof-nord.dk/empowerment-dagplejere.aspx 

 

 

 

Underviserteam: Undervisere og mentorer fra AOF samt timelærere  

 

 


