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Den styrkede pædagogiske læreplan
Grundsten, som  kan kombineres med alle øvrige 

AMU-uddannelser

Understøtter udviklingen af yderligere
analytiske og refleksive kompetencer

Refleksions-
metoder i den 
pædagogiske 

praksis

Arbejdet med 
brede mål for 
læringsmiljøet 

De seks lærerplanstemaer
De sidste fire temaer (markeret med siblede linjer) forventes 

færdigudviklede i 2019.

Tema: Krop, sanser og beværelse

2. Læringsmiløer og 
børns motorik, sansning 

og bevægelse

1. Børns motorik, sans-
ning og bevægelse

Tema: Kommunikation og sprog

1. Børns sprog-
lige udvikling

2. Børns kom-
munikation og 

sprog

3. Børn med 
sproglige

udfordringer

Tema: Alsidig personlig udvikling

Tema: Kultur, æstetik og fællesskab

Tema: Social udvikling

Tema: Natur, udeliv og science

Understøtter kompetenceudvikling i forhold til særlige 
indsatsområder

Arbejdet med 
børn i udsatte 

positioner

Tidlig opsporing
- børn i udsatte 

positioner

Forældre-
inddragelse i 
pædagogiske 

dagtilbud



Den styrkede pædagogiske læreplan - AMU-uddannelser

Nye og justrerede  AMU-uddannelser kan understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. 
Uddannelserne kan afholdes enkeltvis eller sammensættes i forhold til medarbejderprofilen og lokale-/kommunale behov.
Alle nævnte AMU-uddannelser er gratis for AMU-målgruppen (for eksempel pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske 
assistenter) og der kan søges VEU-godtgørelse.

AMU følger arbejdet med udvikling og retning omkring læreplanstemaerne og forventer at udvikle de sidste fire temaer i 2019.

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384
Denne uddannelse er ”grundstenen” til at forstå de vigtigste begreber og tilgange. Forståelser foldes ud og sættes i relation 
til praksis.

Varighed: 3 dage
MÅL: Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, 
med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. 
Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, 
så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af 
arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne

Forældreinddragelse i 
pædagogiske dagtilbud
48730

Varighed: 4 dage
MÅL: Efter uddannelsen kan du, 
ud fra de tanker og intentioner 
der ligger til grund for den styrke-
de læreplan, arbejde systematisk 
med forældreinddragelse som en 
grundlæggende dimension i den 
pædagogiske praksis, og arbejde 
bevidst med forældreinddragelsens 
betydning for det enkelte barn og 
børnegruppen.

Arbejdet med børn i 
udsatte positioner
48726

Varighed: 3 dage
MÅL: Efter endt uddannelse kan 
du i arbejdet med børn i udsatte 
positioner anvende viden om de 
mekanismer, der fremmer børns 
(0-12 år) muligheder for deltagelse i 
et inkluderende miljø i en given kon-
tekst. Du får konkrete ideer til hvilke 
indsatser, aktiviteter og metoder, 
der kan anvendes i den pædago-
giske praksis i arbejdet med børn i 
udsatte positioner og deres familier.

Tidlig opsporing – børn i 
udsatte positioner 
48668

Varighed: 2 dage
MÅL: Efter uddannelsen kan du 
med afsæt i arbejdet omkring 
tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) 
i udsatte positioner, arbejde ud fra 
trivselsdimensioner, og anvende 
objektive observationer og ana-
lysemetoder i udarbejdelsen af en 
trivselsvurdering. Du vil ligeledes 
kunne medvirke ved udarbejdelse 
af en handleplan i samarbejde med 
forældre og andre samarbejds-
partnere.

Brede læringsmål og eva-
luering af læringsmiljøet 
48725 

Uddannelsen udfordrer de enkelte 
læreplanstemaer til en helheds-
tænkning

Varighed: 2 dage
MÅL: Deltageren kan med ud-
gangspunkt i brede læringsmål 
analysere og reflektere over egen 
praksis, og på baggrund heraf 
tilrettelægge et læringsmiljø, der 
støtter børnene i at udvikle sociale, 
personlige, kropslige og kognitive 
kompetencer på tværs af de seks 
læreplanstemaer 

Refleksionsmetoder i 
den pædagogiske praksis 
48729 

Uddannelsen kan med fordel sam-
mensættes med én eller flere andre 
AMU-uddannelser.  Udvalgte im-
plementerings- og refleksionsværk-
tøjer giver mulighed for at reflektere 
over den pædagogiske hverdag.

Varighed: 3 dage
MÅL: Efter endt uddannelse kan 
du, gennem brugen af refleksions-
metoder, arbejde med faglige re-
fleksioner i din pædagogiske praksis 
og i samarbejde med andre. Du vil 
samtidig opnå styrkede refleksions-
kompetencer, der vil medvirke til, at 
du er i stand til at justere og udvikle 
den pædagogiske praksis. 

Tema: Krop, sanser og beværelse

Børns motorik, sansning og 
bevægelse 1
48734 

Uddannelsen er et nødvendigt fundament og et 
fagligt grundlag. Uddannelsen anbefales til med-
arbejdere, der har mindre faglig viden og erfaring i 
forhold til at arbejde med temaet.

Varighed: 3 dage
MÅL:Efter endt uddannelse vil du have viden 
om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken 
betydning den har for deres trivsel og udvikling 
generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan 
du kan være med til at fremme og understøtte 
børns sansemotoriske udvikling gennem iværksat-
te aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er 
tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.
Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og 
evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at 
give børn alsidige muligheder for at gøre brug af 
og lære gennem krop og sanser.

Læringsmiljø og børns motorik, 
sanser og bevægelse 2
48735  

Faglig fordybelse. Anbefales til medarbejdere, der 
har erfaringer med at arbejde med temaet.

Varighed: 3 dage
MÅL:Efter endt uddannelse vil du, med afsæt i 
viden om brede læringsmål og læringsmiljøets 
betydning, kunne etablere inspirerende og ud-
fordrende læringsmiljøer, der giver børnene de 
bedste betingelser for at bruge krop og sanser så 
alsidigt som muligt.
Uddannelsen vil ligeledes gøre dig i stand til at 
identificere børn som har sansemotoriske ud-
fordringer, give dig en viden om, hvilken støtte det 
enkelte barn har brug for, og hvordan du i samar-
bejdet med forældre og eksterne samarbejdspart-
nere kan fremme og facilitere denne proces.

Tema: Kommunikation og sprog

Børns sproglige 
udvikling
48731 

Uddannelsen er et nødvendigt 
fundament og et fagligt grundlag. 
Uddannelsen anbefales til med-
arbejdere, der har mindre faglig 
viden og erfaring i forhold til at 
arbejde med temaet.

Varighed: 2 dage
MÅL:Efter endt uddannelse vil du 
have en grundlæggende viden om 
børns sproglige udvikling, betyd-
ningen for deres trivsel og udvikling 
generelt. Uddannelsen vil give dig 
kendskab til, hvordan du kan være 
med til at fremme og understøtte 
børns sproglige udvikling gennem 
aktiviteter, der er tilpasset, så alle 
børn har deltagelsesmulighed.

Børns kommunikation og 
sprog
48732  

Et højere fagligt niveau. Anbefales 
til medarbejdere, der har erfaring i 
at arbejde med læreplans-
temaet.

Varighed: 3 dage
MÅL: Efter endt uddannelse vil 
du, med afsæt i viden om barnets 
verbale og nonverbale sprogudvik-
ling, kunne etablere inspirerende og 
udfordrende læringsmiljøer, der giver 
børnene de bedste betingelser for at 
udvikle et nuanceret, selvstændigt 
og kreativt sprog samt evne til at 
kommunikere om deres følelser og 
oplevelser i fællesskabet.

Børn med sproglige 
udfordringer
48733  

Uddannelsen forudsætter et fagligt 
fundament, samt at man kan 
arbejde med viden om barnets 
normale ”sprogudviklingsbehov”.

Varighed: 3 dage
MÅL: Efter endt uddannelse vil du 
have indblik i, hvorfor nogle børn har 
sproglige udfordringer. Du vil have 
redskaber til at forstå det enkelte 
barns vanskeligheder og hvordan 
barnet kan støttes i samarbejde med 
forældre, kolleger og andre 
fagpersoner.


