
 

 

 

Tag mig med- social 

udvikling 

Bliv inspireret til at arbejde med fokus på 

den sociale udvikling. 

Hvordan kan I arbejde med børn i udsatte 

positoner i det pædagogiske læringsmiljø? 

Hvordan kan I inddrage elementer fra flere 

læreplanstemaer i arbejdet med den sociale 

udvikling? 

Hvordan kan i sætte fokus på  i hverdagens 

pædagogiske læringsmiljøer?  

Børn med særlige 

udviklingsbehov 

I dette kursus vil vi sætte fokus på 

aktiviteter der sigter mod at inddrage børn 

med særlige udviklingsbehov i et socialt 

læringsfællesskab. 

I vil gå fra dagen med 3 færdige projekter 

som I kan arbejde med i en børnegruppe 

efter dagen. 

I vil gå fra dagen med ideer til mingsfulde 

dokumentationer til den pædagogiske 

samtale. 

Kurset er velegnet til en pædagogisk dag. 

Kurset er sammen med billedpædagog 

Katrine Rørth. 

Kurset er en blanding af teori og praktiske 

forløb. 

 Leg, læring og fagligt 

samvær 

Jeg har i denne brochure samlet forskellige 

oplæg og kurser til professionelle der 

arbejder med 0-6 årige i dagpleje og 

dagtilbud. 

  

   

 

Psykolog  

Lone Hygum 
www.psykologlonehygum.dk 

lone.hygum@gmail.com 

http://www.psykologlonehygum.dk/
mailto:lone.hygum@gmail.com


 

` 

 

 

 

  



 

` 

  Supervision- tæt på 

kerneopgaven 

Jeg tilbyder supervision både individuelt og 

til personalegrupper. 

Har I brug for at sætte fokus på en særlig 

problemstilling eller et udviklingspunkt tæt 

på kerneopgaven er supervision ofte et 

velegenet fagligt forum. 

Supervision kan være et supplement til 

særlige fokusområder, som vi sammen 

definerer evt. kombineret med andre 

metoder som fx observationer, 

videooptagelser, deltagelse i pædagogisk 

praksis.  

 

 

 

”Sammen og hver 

for sig” 

  

Oplæg på forældremøde 

Hvordan kan forældre og personale sammen 

støtte udviklingen af bæredygtige sociale 

fællesskaber? 

Hvordan laver I aftaler med hinanden? 

Hvordan kommunikerer I om det der er 

svært? 

Hvordan balancerer I sammen hensynet til 

det enekelte barn og hensynet til 

fællesskabet? 

Pas på jer selv – sammen og 

hver for sig 

Dette kursus er stressforebyggende og har 

fokus på metoder og strategier til at være i 

arbejdslivet på en bæredygtig måde. I 

pædagogisk arbejde er du dit eget 

arbejdsredskab. Derfor skal I passe på jer 

selv og hinanden for at kunne forblive 

empatiske, nærværende og med-

menneskelige. Kusets sigte vil være: 

Hvordan sikrer I bæredygtige pædagogiske 

miljøer? 

Hvordan sikrer I empatiske og 

medmenneskelige pædagogiske miljøer? 

Kurset vil være en vekselvirkning mellem 

teori og praktiske øvelser. 

 

 

 

 


