
2. november 2021 

Konference om dagtilbud af 
høj kvalitet

Odeon

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C 



Program

9.00 – 9.30 Ankomst for fysiske deltagere, indregistrering og let morgenmad

9.30 – 9.45 Tjek ind for både fysiske og virtuelle deltagere

9.45 – 10.15 Velkomst  
v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

10.15 – 11.00 Faglig ledelse af pædagogisk kvalitet 
v. Nanna Høygaard Lindeberg, VIVE

11.00 – 11.30 Pause for alle deltagere og besøg i Praksiskonsulenternes café og emu-standen  

for fysiske deltagere

11.30 – 12.30 At få dansen til at flyde - sammenhæng i styringskæden 
v/ Mads Leth Jakobsen, Aarhus Universitet

12.30 – 13.30 Frokostpause og besøg i Praksiskonsulenternes café for virtuelle deltagere (fra kl.13)

13.30 – 14.30 Temamøder
Se beskrivelse af, hvilke temamøder du kan vælge nedenfor

14.30 – 14.50 Pause for alle deltagere og besøg i Praksiskonsulenternes café og emu-standen  

for fysiske deltagere

14.50 – 15.35 Ledelse af kvalitet i dagtilbud – en faglig talk 
v. Sigrid Ingeborg Knap, teamleder, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,  

Børne- og Undervisningsministeriet

15.35 – 15.45 Afslutning og tjek ud for alle deltagere

Praksiskonsulenternes café: 
 I pauserne kan du besøge Praksiskonsulenternes café, hvor du kan høre om vores gratis rådgivningsindsatser. Praksi-

skonsulenterne tilbyder målrettede og praksisnære rådgivningsforløb til dagtilbud og kommunale forvaltninger om, 

hvordan den pædagogiske kvalitet kan udvikles og styrkes. Læs mere om Praksiskonsulenterne på emu Dagtilbud. 

Emu-stand: 
I emu-standen kan du få en virtuel rundtur på emu.dk/dagtilbud og se et udvalg af de materialer, der kan tilgås på 

hjemmesiden.

https://emu.dk/dagtilbud/praksiskonsulenterne?b=t436
emu.dk/dagtilbud


Faglig ledelse af pædagogisk kvalitet 
v. Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef på VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Hvad ved vi fra forskning og undersøgelser om faglig 

ledelse i dagtilbud, og hvilke ledelseshandlinger kan man 

fokusere på, når man udøver faglig ledelse? I oplægget 

præsenteres vidensopsamlingen om faglig ledelse på dag-

tilbudsområdet, som VIVE har udgivet i år. De tre centrale 

temaer i opsamlingen - at fastsætte en faglig retning, at 

indhente faglig viden og at aktivere denne viden til prak-

sis - udfoldes og diskuteres. Der gives konkrete eksempler 

på ledelseshandlinger, som er fundet betydningsfulde, når 

man udøver faglig ledelse. Lederens faglige kompetencer 

og rammer for at distribuere den faglige ledelse er også 

væsentlige forhold, som belyses i oplægget. 

Plenumoplægget livestreames for virtuelle deltagere.

At få dansen til at flyde – sammenhæng i 
styringskæden 
v/ Mads Leth Jakobsen, vicecenterleder ved Kronprins 
Frederiks Center for Offentlig Ledelse og lektor i stats-
kundskab ved Aarhus Universitet
Faglig kvalitet i dagtilbud udspringer af en vellykket dans 

mellem politiske mål og pædagogisk faglighed. Faglig 

ledelse af kvalitet er et bindeled mellem disse, og den kan 

få dansen til at flyde. Det handler om at skabe en sammen-

hængende styringskæde fra politikere, forvaltning og til 

dagtilbuddet om, hvordan der fastsættes troværdige poli-

tiske mål og om, hvordan den faglige ledelse understøttes. 

Sammenhæng er vigtigt for at lykkes med faglig ledelse, 

men samtidig er vellykket faglig ledelse i sig selv med til at 

skabe sammenhæng. I oplæg og dialog og med udgangs-

punkt i konkrete eksempler sætter vi fokus på, hvorfor det 

er både vigtigt og svært at skabe sammenhæng i styrings-

kæden, og ikke mindst, hvordan man på alle niveauer i 

kæden kan bidrage til at skabe sammenhæng. 

Plenumoplægget livestreames for virtuelle deltagere.

Oplæg i plenum for alle deltagere

Ledelse af kvalitet i dagtilbud – en faglig talk 
v. Sigrid Ingeborg Knap, teamleder, Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet 
- med paneldeltagerne Troels Sebastian Winther, pæda-
gogisk leder i Holbæk kommune, Lene Syberg, dagtilbuds-
leder og formand for dagtilbudslederforeningen i Aarhus 
kommune, Charlotte Styver, dagtilbudschef i Skanderborg 
Kommune og Birgitta Liljenberg Schmidt, daginstitutions-
leder i Hvidovre Kommune
I den faglige talk diskuterer vi nogle af de emner og dilem-

maer, som har været belyst i dagens oplæg. Vi stiller skarpt 

på, hvordan faglig ledelse af dagtilbud kan praktiseres og 

understøttes, med afsæt i paneldeltagernes egne prak-

siserfaringer og perspektiver på ledelse af kvalitet.

Den faglige talk livestreames for virtuelle deltagere.

 



Temamøde 1: Aktivering af faglig viden gennem vejledning 
v. Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef på VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i 
samarbejde med en faglig leder
Aktivering af faglig viden handler om at sikre en praksis, 

som bygger på fagprofessionel viden og et fælles pædago-

gisk grundsyn. På temamødet sætter vi fokus på den del af 

faglig ledelse, der handler om at aktivere faglig viden. Vi 

stiller skarpt på opbakning og engagement og på, hvordan 

faglig ledelse kan bedrives gennem både organiseret og 

spontan vejledning. Vi kommer ind på de forskellige roller, 

den faglige leder kan have som enten direkte involveret 

eller som facilitator. På temamødet vil en faglig leder for-

tælle om dilemmaer og virkningsfulde erfaringer fra egen 

praksis, og du vil få mulighed for at dele ledelseserfaringer 

med andre.

Temamøde 2: Ledelsesfællesskaber – med fokus på kurs, 
koordinering og commitment
v/ Birgitte Kurup, chefkonsulent og partner hos UKON 
med speciale i udvikling af ledelsesfællesskaber inden for 
børne- og ungeområdet
Ledelse er ikke noget, kun ledere laver. Ledelse er deri-

mod noget, vi skaber sammen som en fælles produktion af 

kurs, koordinering  og commitment. Når det lykkes, opstår 

energi, handlekraft og en oplevelse af fællesskab, som kan 

sprede sig til resten af organisationen. På temamødet sæt-

ter vi fokus på ledelsesfællesskaber, der giver os mulighed 

for at skabe sammenhænge og løfte store udfordringer ved 

fælles hjælp. Du får konkrete bud på nye måder at arbejde 

med ledelse på, som kan give et større fællesskab om opga-

verne. I oplæg og dialog arbejder vi med, hvordan vi lykkes 

med at skabe tydelig retning, stærke sammenhænge og få 

sat flere kræfter i spil.

Temamøde 3: De faglige fyrtårnes betydning for udvikling 
af kvalitet i praksis 
v/ Jeanette Servé Brunghart og Sine Kjær Eriksen, praksi-
skonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i tæt 
samarbejde med fagligt fyrtårn og leder
De faglige fyrtårne har en central opgave med at bidrage 

til at udvikle kvaliteten i den pædagogiske praksis - i et tæt 

samarbejde med lederen. På temamødet sætter vi fokus 

på de faglige fyrtårnes rolle og funktion. Men hvordan 

lykkes man med dette, når man som fagligt fyrtårn ikke har 

formel ledelse, og hvad kalder det på ledelsesmæssigt? På 

temamødet vil en leder og et fagligt fyrtårn fortælle om 

deres erfaringer med, hvordan rollen er blevet legitimeret 

i medarbejdergruppen, hvilke opgaver der særligt er lykke-

des, og hvilken forskel det har gjort for den pædagogiske 

praksis. Du vil få mulighed for at udveksle erfaringer og gå 

i dialog med andre om successer og dilemmaer i rollen som 

fagligt fyrtårn.

Temamøde 4: Lederen som vært for udviklende 
fællesskaber
v/ Charlotte Brønsted, selvstændig konsulent i Praksisud-
vikling og Inklusionsakademiet og underviser ved Køben-
havns Professionshøjskole
Lederen har en vigtig position som vært for dialoger, der 

kan udvikle og fastholde kvalitet i læringsmiljøerne, med 

gode deltagelsesmuligheder -også for børn i udsatte posi-

tioner. På temamødet sætter vi fokus på det gode værts-

skab, som både kan understøtte, at praksis bliver afprivati-

seret, og holde fælles fokus på utilsigtede mekanismer, der 

kan virke ekskluderende. Lederens feedback på konkrete 

situationer har stor betydning for, om den faglige retning 

bliver konkret og meningsfuld for alle medarbejdere. Feed-

backen kan både være spontan og organiseret og skal altid 

være dialogisk. Du får viden om, hvad der karakteriserer 

inkluderende læringsmiljøer, inspiration til at være vært i 

dit lederskab og metoder til at give feedback.

Temamøde 5: Fælles forståelse af kvalitet – når ledelse 
sætter faglig retning
v/ Signe Romme og Nanja Buch-Hansen, praksiskonsulen-
ter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i tæt samarbej-
de med to faglige ledere
Opgaven med at skabe en fælles faglig retning står centralt 

i faglig ledelse, men hvordan kan man som leder inddrage 

medarbejderne i at skabe en fælles forståelse af faglig kvali-

tet, og hvordan bliver faglige mål til fælles pædagogisk prak-

sis? På temamødet vil to faglige ledere fortælle om, hvordan 

de praktiserer ledelse, som medvirker til at give ejerskab, og 

som sætter en fælles retning i hverdagen til gavn for børn og 

medarbejdere. Du får mulighed for at dele praksiserfaringer 

med andre og gå i dialog om, hvordan ledelse af en faglig 

retning kan udfolde sig i praksis.

 Oversigt over temamøder for deltagere med fysisk fremmøde 



Temamøde A: Fra tilsyn til udvikling af (ledelses-)praksis 
v. Birgitte Ladefoged, pædagogisk konsulent i Skander-
borg Kommune og Charlotte Styver, dagtilbudschef i 
Skanderborg Kommune
Det pædagogiske tilsyn skal undersøge kvaliteten af den 

pædagogiske praksis og understøtte, at den udvikler sig 

positivt. Den faglige ledelse er afgørende for den orga-

nisatoriske læring, der skal ske efter tilsynet - uanset om 

den pædagogiske kvalitet skal løftes eller vedligeholdes. 

Hvordan kan den faglige leder være drivkraft for en ønsket 

udvikling og samtidig blive understøttet i dette gennem 

tilsynsprocessen? Skanderborg Kommune har gennem 

udviklingen af deres tilsynskoncept set et behov for tyde-

ligere fokus på den faglige ledelsesopgave og -praksis. På 

temamødet præsenterer kommunens dagtilbudschef og 

pædagogiske konsulent deres bud på, hvordan den faglige 

ledelse kan komme i fokus gennem tilsynsprocessen, og du 

får mulighed for at stille spørgsmål i chatten. 

Temamøde B: Aktivering af faglig viden gennem 
vejledning
v/ Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef på VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i 
samarbejde med en faglig leder.
Aktivering af faglig viden handler om at sikre en praksis, 

som bygger på fagprofessionel viden og et fælles pæda-

gogisk grundsyn. I oplægget sættes fokus på den del af 

faglig ledelse, der handler om at aktivere faglig viden. Vi 

stiller skarpt på opbakning og engagement, og på hvordan 

faglig ledelse kan bedrives gennem organiseret og spontan 

vejledning. Der er også fokus på de forskellige roller, den 

faglige leder kan have, som enten direkte involveret eller 

som facilitator.

Ledelsesfællesskaber – med fokus på kurs, koordinering 
og commitment
v. Birgitte Kurup, chefkonsulent og partner hos UKON 
med speciale i udvikling af ledelsesfællesskaber inden for 
børne- og ungeområdet
Ledelse er ikke noget, kun ledere laver. Ledelse er deri-

mod noget, vi skaber sammen som en fælles produktion af 

kurs, koordinering og commitment. Når det lykkes, opstår 

energi, handlekraft og en oplevelse af fællesskab, som kan 

sprede sig til resten af organisationen. I oplægget sættes 

fokus på ledelsesfællesskaber, som giver os mulighed for 

at skabe sammenhænge og løfte store udfordringer ved 

fælles hjælp. Du får konkrete bud på nye måder at arbej-

de med ledelse på, som kan give et større fællesskab om 

opgaverne. 

Oversigt over temamøder for virtuelle deltagere

Som virtuel deltager har du to muligheder for at deltage i ét temamøde: 
Du kan enten tilmelde dig temamøde A, som foregår live på dagen - eller du kan tilmelde dig temamøde B, som giver 
dig adgang til at se to for-optagede oplæg via et link. 
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