TEMADAG OM NYE
LÆREPLANSTEMAER
og hvordan vi kan arbejde med
dem i eksterne læringsmiljøer
Program
9.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad
10.00 – 11.00 Nye læreplaner for dagtilbud koblet til
eksterne læringsmiljøer. Charlotte Buchhave
11.00 – 12.00 Hands on workshop
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.30 Erfaringer med inddragelse af
læreplanstemaer i eksterne læringsmiljøer. Helle
Kristensen, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
Lisette Berg Andersen, Museum Østjylland. Elsebeth
Andersen, børnehaven Bette Bo.
13.30 – 14.30 Hands on workshop samt kaffe/kage
14.30 – 15.00 Afrunding med pointer fra dagen. Mulighed
for at etablere en studiegruppe om læreplanstemaer,
faciliteret af Nationalt netværk af skoletjenester.
Målgruppe Eksterne læringsmiljøer
Sted Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum,
Randersvej 2. 8963 Auning.
Dato 3. september 2018
Tidsrum 9.30 – 15.00
Forplejning Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og
kage
Tilmelding rb@skoletjenestenetvaerk.dk (Frist 20. august)
GRATIS

Nye
læreplanstemaer
I 2018 vedtages en ny
dagtilbudslov og dermed en ny
pædagogisk læreplan. Det er en
oplagt mulighed at tage fat i de
nye, styrkede læreplanstemaer i
arbejdet med at udvikle gode
eksterne forløb til
dagtilbuddene.
På denne temadag vil vi prøve
at belyse disse spørgsmål:
Hvordan kan vi skabe et godt
læringsmiljø uden for
daginstitutionernes mure?
Hvordan skræddersyr vi forløb,
der tilgodeser pædagogernes
arbejde med læreplaner?
Hvad skal vi have øje for, når vi
laver forløb til børn i alderen 0 –
6 år?
Læs om den nye dagtilbudslov

Charlotte Buchhave
Charlotte Buchhave har deltaget i
ministeriets arbejde omkring den
styrkede læreplan i arbejdsgruppen med
læreplanstemaet Natur, udeliv og
science.
Gammel Estrup og Museum Østjylland
Pædagog Elsebeth Andersen fra
Gammel Estrups partnerskabsbørnehave Bette Bo og Helle Kristensen,
Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum samt Lisette Berg
Andersen, Museum Østjylland holder to
korte oplæg om, hvordan man som
eksternt læringsrum kan anvende de
pædagogiske læreplanstemaer.

Hun har de sidste 9 år arbejdet med at
understøtte læreplans-arbejdet på
dagtilbudsområdet i Randers Kommune
og er i øjeblikket i gang med at
implementere den nye dagtilbudslov og
den styrkede læreplan på hele
dagtilbudsområdet.
Charlotte har yderligere arbejdet med
uderumsdidaktik og naturfagsdidaktik
bl.a. ved Naturcenter Randers.

Gammel Estrup, Danmarks
Herregårdsmuseum har i to år arbejdet
med projektet Kultur-kontrakten, hvor
museet i partnerskab med lokale
dagtilbud har gennemført en række
læringsforløb med fokus på
anvendelsen af de seks
læreplanstemaer i et lokalt perspektiv.
Museum Østjylland har i en flerårig
periode arbejdet med projektet Der var
engang en å, der har til formål at gøre
danmarkshistorien levende og
nærværende for de allermindste
borgere. Projektet indeholdte både
lærings-ressourcer til pædagogisk
personale og historieevents.

Hands on workshop
Hands on aktiviteter med inspiration til
aktiviteter, der afspejler de nye, styrkede
læreplanstemaer i dagtilbud og i det
eksterne læringsrum.

Arrangeret af
Temadagen er arrangeret i et samarbejde mellem Læring Norddjurs, Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum og Nationalt netværk af skoletjenester.
-

