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Et stærkt fagligt netværk for dig, der arbejder med
dagtilbud i en kommunal forvaltning eller som leder
for et eller flere dagtilbud
Stærke børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
Relationskompetence og samspil af høj kvalitet
Faglig ledelse af evalueringskultur
Leg og børneperspektiver
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Vil du styrke din evne til at lede,
understøtte og udvikle dagtilbud
af høj kvalitet?
Så vær med i EVA’s faglige netværk på Kvalitetssaloner, der i denne sæson afholdes
i samarbejde med Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
I denne sæson sætter vi fokus på fire temaer:

Stærke børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
Relationskompetence og samspil af høj kvalitet
Faglig ledelse af evalueringskultur
Leg og børneperspektiver

Få mest ud af netværket

Hvad er en kvalitetssalon?

Når du tilmelder dig kvalitetssalonerne, får du mulighed for
at deltage i to, tre eller fire kvalitetssaloner. Det kan være en
god idé at tilmelde mere end en person pr. kommune, da
dette støtter vidensomsætning og praksisudvikling lokalt.
Vi holder hver kvalitetssalon fire forskellige steder i landet
og anbefaler, at du/I vælger samme sted til alle de saloner, I
tilmelder jer. Det giver de bedste muligheder for at etablere
netværk og skabe en sammenhængende dialog med de
andre deltagere.

En kvalitetssalon er målrettet dig, der leder, udvikler og
understøtter dagtilbud. Salonerne er designet, så de giver
dig viden og inspiration til praksis i din kommune inden for
udvalgte centrale temaer, som er afgørende for dagtilbud
af høj kvalitet.
På salonerne får du input fra den nyeste forskning og viden
på dagtilbudsområdet kombineret med masser af viden,
eksempler og perspektiver fra praksis.
Samtalemenuer med spørgsmål til jer skaber rum for refleksion, dialog og erfaringsudveksling om, hvordan viden
kan inspirere og bidrage til kvalitetsudviklingen i din kommune. Samtidigt giver salonerne jer en oplagt mulighed for
at skabe netværk med kolleger fra andre kommuner, som
også står på tæer for at udvikle kvaliteten af dagtilbudsområdet. Får I appetit på mere, danner salonerne desuden
et godt afsæt for, at I kan fortsætte jeres dialoger med de
andre deltagere i netværk, også efter kvalitetssalonerne.
Hver kvalitetssalon og samtalemenu serveres af EVA’s hold
af eksperter sammen med praksiskonsulenterne fra STUK,
og som noget nyt byder salonrækken også på perspektiver
fra gæsteforskere.

Her kan du læse
mere om indholdet
i de fire saloner

Hver salon krydres med
inspirationsmaterialer som kan
inspirere til at fastholde, dele,
omsætte og bygge videre på
erkendelser fra netværket

Stærke børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
Hvordan arbejder vi med at skabe stærke børnefællesskaber i vores dagtilbud?
Det sætter vi fokus på i denne salon. Vi ser på, hvorfor børnefællesskaber er
betydningsfulde nu og på sigt, og hvordan de gavner børn i udsatte positioner. Fra
forsknings- og praksisniveau undersøger vi også forskellige udfordringer i dette
arbejde og peger på konkrete veje til at styrke børnefællesskaber med deltagelse
af alle børn.

Relationskompetence og samspil af høj kvalitet
Relationskompetence hos det pædagogiske personale er afgørende for, at børn i
dagtilbud trives, udvikler sig, lærer og dannes. Gode relationer bygger på inter
aktioner af høj kvalitet mellem barn og personale, hvor en god relation øger
børnenes udbytte af interaktionerne. Men hvad handler relationskompetence
egentlig om, og hvad skal der til for at styrke denne vigtige pædagogiske
kompetence?

Faglig ledelse af evalueringskultur
Faglig ledelse og evalueringskultur er den grundlæggende motor i udviklingen af
kvalitet i det enkelte dagtilbud. Men arbejdet med faglig ledelse og evaluerings
kultur er ikke så lige til. På denne salon sætter vi fokus på den faglige ledelse af
evalueringskultur som led i udvikling af dagtilbud af høj kvalitet. Vi ser på, hvilke
konkrete ledelseshandlinger, der kan skabe faglig ledelse, der bidrager til en højere
kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.

Leg og børneperspektiver
Leg er helt centralt i børns liv. Det står i læreplanen og er velbeskrevet i forsk
ningen. I denne salon fordyber vi os i børns leg. Vi ser på legens vilkår og på
pædagogisk personales vigtige men forskellige roller i legen tilpasset børnenes
initiativer og interesser. Vi ser også på, hvordan børns egne perspektiver på
børnenes selvorganiserede leg kan give vigtige indsigter i legemiljøet og i deres
deltagelsesmuligheder i leg. Denne viden kan bidrage til arbejdet med at sikre, at
alle børn er en del af legen og i fællesskaber med andre børn.

Tid og sted
Kvalitetssaloner holdes i henholdsvis Holbæk, København, Fredericia og
Aalborg. Kvalitetssalonerne er alle fra kl. 9.30-13.00. Vi serverer kaffe, te og
croissanter samt en sandwich ”to go”.

Holbæk

Fredericia

EVA
Tidemandsvej 1
4300 Holbæk

Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

12-10-2022
Stærke børnefællesskaber
og børn i udsatte positioner

16-11-2022
Stærke børnefællesskaber
og børn i udsatte positioner

24-01-2023
Relationskompetence
og samspil af høj kvalitet

08-03-2023
Relationskompetence
og samspil af høj kvalitet

23-03-2023
Faglig ledelse, kvalitet
og evalueringskultur

18-04-2023
Faglig ledelse, kvalitet
og evalueringskultur

16-05-2023
Leg og børneperspektiver

07-06-2023
Leg og børneperspektiver

København

Aalborg

I kan frit vælge mellem to, tre eller fire
saloner

STUK
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

To kvalitetssaloner:
Tre kvalitetssaloner:
Fire kvalitetssaloner:

04-11-2022
Stærke børnefællesskaber
og børn i udsatte positioner

17-11-2022
Stærke børnefællesskaber
og børn i udsatte positioner

01-02-2023
Relationskompetence
og samspil af høj kvalitet

09-03-2023
Relationskompetence
og samspil af høj kvalitet

28-03-2023
Faglig ledelse, kvalitet
og evalueringskultur

19-04-2023
Faglig ledelse, kvalitet
og evalueringskultur

24-05-2023
Leg og børneperspektiver

08-06-2023
Leg og børneperspektiver

Pris

2.800,4.000,5.000,-

Priserne er pr. deltager. Hvis du har
spørgsmål eller ønsker yderligere
informationer, er du velkommen til at
kontakte seniorkonsulent Line Buer
Bjerre mail:
lbb@eva.dk eller tlf. 3525 5623.

Phønix Hotel
Vesterbro 77
9000 Aalborg

Tilmelding
DANMARKS
EVALUERINGSINSTITUT
T
E
H
4

3555 0101
eva@eva.dk
www.eva.dk

Tilmeld jer via EVA’s hjemmeside senest 9. september 2022.
www.eva.dk/dagtilbud-boern/ kvalitetssaloner
Hvis kvalitetssalonen bliver overtegnet, vender vi tilbage til
hver enkelt af jer.
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