
Et udforskende kompetenceudviklingsforløb  
– hvor I bestemmer indholdet

Forløbet tilbydes et begrænset antal private institutioner, der ønsker: 

 � Selv at sætte ramme og retning for institutionens kompetenceudvikling 

 � At styrke professionalisme, få masseret fagligheden og få faglig wellness 

 � At sætte ord og begreber på (tavs) hverdagspraksis 

 � At fremvise tydelig pædagogik baseret på refleksioner over aktioner i børnegruppen 

 � At opbygge kapacitet til pædagogisk udviklingsarbejde gennem hverdagseksperimenter 

Over en periode på ca. tre måneder kommer til I at udforske jeres 
pædagogiske praksis med metoden aktionslæring. 

I kan vælge at undersøge arbejdet med ’Stærke dagtilbud og styrkede læreplaner’ gennem en 
kobling af uddannelse og praksisnære kompetenceudvikling. Det væsentligste er, at det, I vil arbejde 
med, er virkelige pædagogiske udfordringer i børne- og forældregruppen fra jeres hverdag. 

Pris: Kr. 4.188,- (inkl. støtte fra Uddannelsesfonden) 
Tilkøbsmulighed:  
Ekstra workshop faciliteret af en konsulent fra Ambios: Kr. 7.500,- 
(Dette beløb dækkes ikke af Uddannelsesfonden)

Uddannelsesfonden mellem Accountor Institutionsservice A/S og BUPL 
for private daginstitutioner på 0-6 års området inviterer til

Tilmelding sker via www.ambios.dk 
OBS: begrænset antal pladser. I kan løbende søge om deltagelse. Onsdag den 3. april 2019 får I 
besked på, om I er kommet med og får herefter tilsendt en forberedelsespakke og kan starte jeres 
aktionslæringsforløb.



Indhold i forløbet

 � Aktionslæringsforløb opstartes med forbe-
redelsespakke: Efter tilmelding modtager I 
introduktion til forløbet og til aktionslæring, 
samt et skema, der skal returneres med de 
pædagogiske indsatser, I ønsker som ramme 
for det aktionslæringsforløb, som vil være 
gennemgående. 

 � Undervisning tirs. d. 9. april kl. 9-15.30: 2-3 
pædagoger/leder fra institutionen deltag-
er på en uddannelsesdag i BUPL. Dagen er 
tilrettelagt ud fra de deltagendes indsendte 
skemaer. Det er jeres daglige pædagogiske 
praksis, som I udfordres på og slutteligt også 
skal planlægge aktioner ud fra. I løbet af dagen 
får I faglig indsigt i aktionslæring, der tager 
udgangspunkt i forskning om faglig udvikling 
med størst effekt for børnenes trivsel, ud-
vikling, læring og dannelse.

 � Aktionslæringstjek: Undervejs i forløbet kan 
institutionsledere, pædagoger eller ressour-
cepersoner benytte sig af Ambios’ konsulenter 
til sparring i forbindelse med de pædagogiske 
eksperimenter og aktionslæringsforløbet. 
Online-tjekket understøttes af udsendelse af 
tjeklister og anvisninger om handlinger og re-
fleksion. Der vil være mulighed for vejledning 
per telefon eller via videokonference. 

 � AL Workshop nr. 1 på institution: Institutionen 
aftaler med konsulent fra Ambios, hvornår og 
hvordan workshoppen skal afholdes – f.eks. 
som fyraftensmøde eller i forbindelse med en 
personaleweekend. Ligeledes aftales program, 
formål og indhold. Workshop nr. 1 baseres på 
resultaterne fra aktionslæringstjek. 

 � Workshops kan tilrettelægges som under-
visning, vejledning, øvelser eller pædagogisk 
refleksion. Hver workshop er af tre timers 
varighed.

 � AL Workshop nr. 2 på institution (kræver 
egenbetaling): Institutionen tilvælger evt. en 
workshop 2. Workshop 2 vil i højere grad have 
fokus på feedback, faglig refleksion af aktioner 
og større fokus mod fremvisning af de resul-
tater, der er kommet ud af de pædagogiske 
eksperimenter. 

 � Feedbackproces: Fremvisning af resultater 
synlig faglighed: En væsentlig del af forløbet 
er at få opbygget en kultur for fremvisning 
af pædagogisk refleksion og de resultater, 
der undervejs er opnået gennem aktioner 
og pædagogiske eksperimenter. Specielt vil 
feedbackprocessen kvalificere institutionen til 
at fremvise resultater overfor forældre, samar-
bejdspartnere og bestyrelser.  

Ambios har siden 2008 arbejdet tæt sammen med daginstitutioner, skoler, BUPL, FOA og DLF om 
forskning- og udviklingsarbejde om kerneydelsen med aktionslæring. Ambios kernekompetence 
er opbygning af kapacitet til, at skoler og institutioner får styrke til selv at mestre faglig udvikling, 
organisationsudvikling og kvalitetsudvikling. Til dato har Ambios gennemført 35 hold med 5 eller 10 
ECTS point udbudt som DIL- eller DOL-moduler med netop kapacitetsopbygning som formål og afholdt 
en lang række kurser for pædagoger og lærere om aktionslæring og udvikling af kerneopgaven. 

Ambios er certificeret af Ministeriet for Uddannelse og Forskning til at udbyde både de særlige 
Diplommoduler om Faglig ledelse og De særlige læringsforløb i forbindelse med Dagtilbudsreformen. 




