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Nystadens Vuggestue 
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Børnehaven Søndermosen                                                             

TILVÆNNING                                                                                                   

Ringvejens Vuggestue                                                                                                                            

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V 

Dagtilbudskontoret 

Stuhrsallee 22 

24937 Flensborg 

 

MEDVIRKENDE AKTØRER OG TEMAER 

 

D E N  3 0 .O KT OB E R  

Kl .  14 .00 -17 .00  

Jaruplund 

Højskole 

L u ndwe g 2 ,  
J a rp l un d - We di n g   

2 4 9 7 6  Ha n dewi tt  

 

VIDEN ”TO GO” 

 

LÆRINGSMESSE  

2018 

 

PÅ 0-3 ÅRS  

OMRÅDET 

 



Læringsmesse 

Fokus på 0-3 års området 

14.00 Velkomst  

14.05 Musikalsk ”opvarmning”              
ved Michael Milo Jørgensen  

14.30 Viden ”to go” 

gå rundt og se, vær i dialog, afprøv og meget mere 

16.45 ”De små hjerner”   

Ved Nystadens Vuggestue  

17.00 

 

Farvel og tak  

 

Hvorfor læringsmessen? 

Dagtilbudsområdet udvikler sig konstant. Især vuggestueområdet 

med børn i 0-3 års alderen er et voksende område. Der etableres 

løbende flere vuggestuepladser både i aldersintegrerede institutioner 

og vuggestuer. 

Med fokus på 0-3 års området og etablering af flere og flere pladser, 

målrettede kurser til medarbejderne på netop dette område, og flere 

materialer til dagtilbudssamlingen, er læringsmessen tænkt som et 

forum med mulighed for inspirerende udveksling mellem kolleger fra 

samme målgruppe. En ud-

veksling som giver indblik i 

hinandens pædagogiske ar-

bejde, mulige udfordringer, 

om hvordan de kan løses og 

bliver til succesoplevelser 

eller en udveksling om hvad 

der rører sig på området ge-

nerelt. Et forum hvor forskellige dagtilbud byder ind med at synliggø-

re børns læring på 0-3 års området og nysgerrige ”deltagere” suger 

gratis viden til sig for gensidigt at inspirere hinanden ved at være i 

dialog - deltagere og aktører- om det der kan ses, høres og røres 

ved på selve eftermiddagen. 

I løbet af planlægningsfasen blev vi inspireret til at kontakte danske 

institutioner fra Danmark og invitere med til en eftermiddag med læ-

ring ”To Go”. Vi er rigtig glade for at det lykkes at få to interesserede 

institutioner med på banen.  

L æ r i n g s m e s s e  


