
I den sammenhæng kan blended learning – som er en kom-
bination af traditionel undervisning og elektronisk læring – 
være en god mulighed. Det gør det nemlig muligt at modtage 
undervisning/faglige input, selvom du ikke har mulighed for 
at møde op på et bestemt tidspunkt eller ikke bor i nærheden 
af kursusstedet. 

E-læring, fjernundervisning, Blended learning… kært barn 
har mange navne. I alt sin enkelthed handler det om, at kunne 
modtage undervisning og faglige input via nettet. Vi kalder det 
elektronisk læring via elektroniske moduler, heraf e-læring og 
e-moduler. Denne form for kursusafholdelse giver dig således 
stor fleksibilitet. 
Du kan tilrettelægge forløbet præcis som det passer dig - på 
flere måder:

Uafhængig af placering: Du skal ikke møde op til undervis-
ning nogle steder. På nær den første og den sidste mødegang, 
hvor vi mødes fysisk. 
Uafhængig af tid: Du bestemmer selv, hvilken dag og hvornår 
på døgnet du vil modtage undervisning.
Du bestemmer selv rækkefølgen: Tag modulerne i den ræk-
kefølge du har lyst og behov for, og i det tempo der passer til 
dit arbejde.

På forløbet får du adgang til 13 e-moduler af ca. 30 minutters 
varighed samt 2 mødegange á hver 2 lektioner med tilstede-
værelsesundervisning, svarende til i alt 17 lektioner. 
Vi starter med en mødegang hvor vi fysisk mødes, og dels 
får de konkrete it-færdigheder, der skal til for at koble sig på 
e-modulerne og dels får afmystificeret disse nye former for 
læring. Der vil her blive lavet aftaler om den videre it-support 
i forhold til det videre forløb med e-modulerne. 

Den anden mødegang mødes vi på AOF, Tinghusgade 3, 9400 
Nørresundby. Her vil vi arbejde med indhold og konkrete 
øvelser i relation til de tre moduler om kost og bevægelse. På 
e-modulerne kan du koble dig på undervisningen, hvornår 
på ugen og på døgnet det passer dig, og med lige det modul, 
som du har brug for.
Der vil to gange i forløbet være mulighed for at mødes i et 
digitalt møderum (et webinar) på nettet. Her vil vi den første 
mødegang arbejde med indholdet i de kreative moduler, og 
den anden mødegang arbejde med indholdet i de pædago-
giske moduler.

Når du melder dig til forløbet, får du tilsendt en invitation til 
de to mødegange, hvor vi mødes fysisk, samt et log-in, som du 
skal bruge, når du går ind på e-modulerne. Du har adgang til 
modulerne i hele perioden og kan logge ind på dem, når du vil og  
så mange gange du ønsker, og i den rækkefølge du har lyst til.

Kompetenceudvikling via internettet for dagplejere
Som dagplejer kan din hverdag være præget af lange arbejdsdage og alenearbejde i 
dit eget hjem. Det kan betyde, at det er svært at have faglig kontakt til kolleger og at 
komme af sted til kurser, inspirationsdage m.m. 

Kontakt: Jeanette Tagmose Nilsen
Tlf: 7213 2308. Mail: jtp@aof-danmark.dk

Periode: 8. februar 2016 til 21. april 2016
Pris: Kr. 1.380,- pr. deltager. Der kan ansøges Kompetencefonden.
Forløbet er kompetenceudvidende.
Link: http://aof-nord.dk/ku-via-it-for-dagpl.aspx

Kontakt: Jeanette Tagmose Nilsen
Tlf: 7213 2308. Mail: jtp@aof-danmark.dk



Der er digitalt undervisningsmateriale til alle modulerne, som du kan printe eller gemme på din computer.
Der oprettes et digitalt møderum, hvor du og dine kolleger kan mødes med underviserne og arbejde videre med ind-
holdet i de kreative og de pædagogiske moduler. I vil også chatte om erfaringer og udveksle gode ideer.

Indholdet i e-modulerne
Kreative moduler: 
Fem moduler, hvor du bl.a. får konkrete instruktioner  
til forskellige kreative aktiviteter for dagplejebørn. 
Modul 1. Kreativitet med naturmaterialer.
Ordet ”kreativitet” betyder at skabe, at frembringe noget nyt. 
Modulet vil indeholde konkrete ideer til, hvordan man kan 
bruge naturmaterialer til kreativ udfoldelse.
Modul 2. Brug af digitalt kamera.
Vi laver vendespil, bøger m.m. sammen med og til dagpleje-
børnene.
Modul 3. Hvordan kan man bruge hænder, fødder og hele 
kroppen til at lave kreative aktiviteter? Vi vil arbejde med 
konkrete forslag til kreative aktiviteter der også stimulerer fysisk 
såvel som personlig og social udvikling af dagplejebørnene.
Modul 4. Kreativ brug af farver og papir.
Indenfor det pædagogiske område, er der en lang tradition for 
at opfatte kreativitet som en væsentlig dimension i arbejdet 
med børn, både når det gælder udvikling af helt konkrete 
færdighedskompetencer, men også når der skal arbejdes med 
børnenes sociale og personlige kompetencer. Modulet vil inde-
holde konkrete ideer til at bruge helt almindelige materialer som 
farver, papir, lim, plastiklommer m.m. til kreative aktiviteter.
Modul 5. Pædagogisk didaktik.
Didaktik handler om at reflektere over det man gør, i forhold 
til at opnå det pædagogiske mål man har. Modulet vil give 
eksempler på hvordan man kan omsætte pædagogiske mål 
til konkret handling med udgangspunkt i nogle af pointerne 
fra de andre e-læringsmoduler. 

Pædagogiske moduler: 
Fem moduler, hvor du får pædagogisk input. 
Modul 6. At arbejde med dokumentation i hverdagen. 
Konkrete forslag til hvordan man som dagplejer kan arbejde 
med dokumentation uden at man skal skrive lange afhand-
linger og printe mange sider.
Modul 7. Anerkendende kommunikation.
Gennemgang af model for anerkendende kommunikation, 
og konkrete eksempler på hvordan man kan kommunikere 
anerkendende med såvel dagplejebørnene, forældrene, 
kollegerne og dagplejepædagogen.

Modul 8. Mindfulness for voksne.
Mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed 
lige her og lige nu. At have alle sanser åbne, og at være op-
mærksom på ens tanker, følelser og sanseindtryk. Uden at 
bedømme og uden at vurdere det, der opleves. Bare registrere 
det, som det er. Modulet vil indeholde en gennemgang af 
hvad mindfulness er, og der vil være konkrete øvelser, som 
du kan bruge til dig selv.
Modul 9. Mindfulness for børn.
Mindfulness handler om nærvær, langsomhed og ro. Modulet 
vil indeholde en gennemgang af tankegangen bag mindful-
ness og konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med 
mindfulness med dagplejebørnene.
Modul 10. Udviklingspsykologi.
Hvert enkelt barn udvikler sig individuelt, derfor er det vigtigt 
at kunne imødegå det enkelte barns behov. Modulet vil søge 
svar på spørgsmål som: Hvordan forbereder man bedst muligt 
det enkelte barn til at møde verdens udfordringer? Og hvor-
dan sikrer man det enkelte barn en sund psykisk udvikling?

Kost og bevægelse:
Tre moduler, hvor vi arbejder med sammenhæng mellem kost, 
trivsel og fysisk aktivitet. Der er i hvert modul konkrete 
instruktioner på, hvordan man f.eks. kan lave sjov og sund mad 
til børn og voksne og konkrete instruktioner til aktiviteter for 
dagplejebørnene og dagplejere.
Modul 11. Dagplejebarnets fysiske og motoriske udvikling.
Modulet indeholder  teoretisk viden om barnets fysiske og 
motoriske udvikling 
Modul 12. Hvad er sund kost egentlig? Vi vil arbejde såvel 
praktisk som teoretisk med sunde og børnevenlige måltider 
og vi vil kigge på måltidets betydning. Måltidet er meget 
andet end vitaminer og proteiner.
Modul 13. Fysiske aktiviteter for dagplejebørn. Vi vil arbejde 
med fysiske aktiviteter som pædagogisk redskab. Modulet vil 
indeholde konkrete forslag til aktiviteter, der kan stimulere 
og udvikle barnet motorisk og bringe pulsen op i hverdagen!

Kontakt: Jeanette Tagmose Nilsen
Tlf: 7213 2308. Mail: jtp@aof-danmark.dk


