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Pædagogik og pædagoger Pædagoguddannelsen i fokus Faget pædagogik er alle uddannelsens centrale fag,
der forholder sig til uddannelsens øvrige fag og faglige elementer.
Bogen består af 10 kapitler, der ud fra forskellige faglige synsvinkler belyser, hvordan pædagogisk praksis
kan undersøges, beskrives, analyseres og udvikles. Bogen lægger således op til at betragte pædagogik både
som grundlag for institutionernes praksis, og for hvordan teori og praksis kan ses i sammenhæng med
udviklingen i velfærdssamfundet og dets institutioner. Lovgivningen om dagtilbud for børn har siden midten
af 1990’erne været præget af en stadig større detaljeringsgrad. Samtidig stilles der krav til opgaveløsning,
dokumentation og evaluering – krav, der giver en række nye udfordringer til den pædagogiske profession.
Desuden behandler bogen lovgivningens konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde mellem dagtilbud,
skoler, sundhedsområdet og det sociale område bl.a.
gennem den såkaldte anbringelsesreform, der forudsætter et nært samspil mellem det forebyggende arbejde og
den specialiserede støtte til børn med særlige behov. Pædagoguddannelsen i fokus Der er fokus på
pædagoguddannelsen - og det er da også titlen på denne serie bøger, som er udarbejdet med direkte sigte på
den nye pædagoguddannelse, som begyndte august 2007. Bøgerne, der har til formål at give både viden og
inspiration til udvikling af den pædagogiske faglighed, rummer aktuelle og overskuelige tekster til de
pædagogiske fag, grundfagene og linjefagene. Bøgerne er skrevet af forfattere, der har stor faglig tynde inden

for forskning og undervisning på deres respektive områder, og centrale funktioner i udviklingen af den
pædagogiske profession. Serien er redigeret af Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen.
Så se og læs om dine muligheder her.
Granbohus tilbyder aflastningsophold til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysiskog/eller psykisk handicap. Pædagogisk Idræt – en bevægende pædagogik af Grethe Sandholm & Hanne
Værum Sørensen © 4 Pædagoguddannelsen Peter Sabroe og Det nationale Videncenter KOSMOS, som har
troet Er du på jagt efter efteruddannelse som pædagog eller efteruddannelse som lærer . dk: Her findes
historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse
historien. Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed samt film, lyd, billeder og tekst støtter
læring gennem leg til de 0-6-årige. BUPL er en fagforening og a-kasse for pædagoger i Danmark. Her er 33
facebook-opdateringer fra marts 2018. skole- og behandlingstilbud for 6-12 årige med personlighedsmæssige,
følelsesmæssige vanskeligheder Personalestaben kommer fra forskellige faggrupper, hvilket giver en
dynamisk gruppe med bred viden og erfaring til fordel for beboerne på Trabjerggård. BUPL er en fagforening
og a-kasse for pædagoger i Danmark. Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed samt film, lyd,
billeder og tekst støtter læring gennem leg til de 0-6-årige. d.
Pædagogisk Idræt – en bevægende pædagogik af Grethe Sandholm & Hanne Værum Sørensen © 4
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe og Det nationale Videncenter KOSMOS, som har troet Er du på jagt efter
efteruddannelse som pædagog eller efteruddannelse som lærer . BUPL er en fagforening og a-kasse for
pædagoger i Danmark. Vi er 4 pædagoger og 2 vikarer og 1 pedel tilknyttet. Pædagogisk Idræt – en
bevægende pædagogik af Grethe Sandholm & Hanne Værum Sørensen © 4 Pædagoguddannelsen Peter
Sabroe og Det nationale Videncenter KOSMOS, som har troet Er du på jagt efter efteruddannelse som
pædagog eller efteruddannelse som lærer .
-forsvar har fyldt en del, men der har også været andre ting.

