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Dokumentation for arbejdserfaring med dagtilbudspædagogik rettet
mod 0-5 årige børn
Hvis du søger om optagelse på specialiseringsdelen dagtilbudspædagogik skal mindst ét år, af de
krævede fem års erhvervserfaring fra det pædagogiske område, være fra den del af det pædagogiske
arbejdsområde, der retter sig mod 0-5 årige. Da meritpædagogstuderende får merit for de to seks
måneders lønnede praktikker på pædagoguddannelsen, forudsættes det derfor, at du har erfaringer,
viden og færdigheder svarende til kompetenceområderne for disse praktikker.
Såfremt dine erfaringer med det pædagogiske eller tilsvarende arbejde overvejende er fra andre
områder end dagtilbudspædagogik, kan du måske alligevel opfylde kravet om minimum et års
arbejdserfaring med dagtilbudspædagogik.
Du skal skrive en redegørelse for dine arbejdsfunktioner indenfor og erfaringer med det
pædagogiske arbejde rettet mod 0-5 årige børn, herunder udvikling af pædagogiske miljøer og
aktiviteter, der kan skabe et stimulerende og trygt børneliv
Du skal tage udgangspunkt i nedenstående beskrivelse af kompetenceområderne fra 2. og 3. praktik
på pædagoguddannelsen og den viden og færdigheder, kompetenceområderne omhandler.

Kompetenceområde: Relation og kommunikation. (2. praktikperiode)
Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis
med 0-5 årige børn herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer
og kommunikation.
Du har erfaringer, viden og færdigheder indenfor:
 Det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige
behov
 Fx arbejdet med tilrettelæggelse af differentierede pædagogiske aktiviteter, herunder
inkluderende aktiviteter. Erfaring med læreplansarbejde.
 Samspil, interaktion og relationsarbejde
 Fx erfaringer med relationsarbejde i forhold til barnets trivsel og udvikling, barnvoksen relationen, børns venskaber og barnets deltagelse i fællesskabet
 Dialog og professionel kommunikation
 Fx samarbejde med forældre, deltagelse i forældresamtaler, deltagelse i
personalesamarbejde, tværprofessionelt samarbejde
 Leg, legeteorier og legekultur
 Fx erfaringer med tilrettelæggelse af legeaktiviteter, støtte til børns leg, støtte til
etablering af et inkluderende legemiljø, didaktiske overvejelser over forholdet
mellem leg og læring
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Kropslig, kreativ, musisk og æstetisk leg og læring
 Fx deltaget i tilrettelæggelse, målsætning og evaluering af kreative aktiviteter, læring
gennem æstetiske legeprocesser, læreplansarbejde
Omsorg, sundhedsfremme og forebyggende arbejde
 Fx erfaring med i samarbejde med forældrene at arbejde med børnenes psykiske og
fysiske sundhed . Børnemiljøvurdering. Samarbejde med sundhedspersonale

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling. (3. praktikperiode)
Kompetenceområdet retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til
udvikling og innovation i pædagogisk praksis
Du har erfaringer, viden og færdigheder indenfor:
 Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i
dagtilbud
 Fx arbejdet med vurdering af samfundsmæssige rammer og institutionskulturens
betydning for pædagogikkens kvalitet og udvikling
 Leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters
betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling
 Fx erfaring med forandring og udvikling af det fysiske, psykiske, sociale og
æstetiske børnemiljø. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner
 Forandringsprocesser og innovation
 Fx bidraget til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og
eksperimenterende tiltag
 Inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklingsprocesser
 Fx samarbejdet med forældre og børn omkring forandring af pædagogiske aktiviteter
 Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering
 Fx deltaget i systematisk målsætning og erfaringsopsamling af og refleksion over
pædagogisk praksis. Anvendt dokumentations- og evalueringsmetoder

Beskrivelsen skal fylde 1 til 2 A4 sider.
Hvis du selv skriver en redegørelse for din erfaring, skal institutionens leder attestere, eller
lederen kan udarbejde og underskrive en beskrivelse af din erfaring og funktion inden for
området.
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