Odense 08.06.17
Kommissorium for Forum for læringsmiljøer
UCL pædagoguddannelsen og BUPL Fyn har i sommeren 2017 etableret Forum for læringsmiljøer for pædagoger og studerende i dagtilbud, skoler og specialtilbud.
Med dette forum ønsker vi at:
•
•
•

Skabe interaktion og kommunikation mellem pædagogfagets aktører.
Dele viden og skabe debat om pædagogers arbejde med udvikling af læringsmiljøer
med en bred læringsforståelse. Internt blandt studerende og pædagoger, eksternt i
forhold til administrative og politiske beslutningstagere i de fynske kommuner.
Bestræbe os på at blive en betydningsfuld stemme for professionen i forhold til videndeling og udvikling af læringssyn, læringsviden og læringsmiljøer i dagtilbud, på
skoler og i specialtilbud.

Repræsentanter i forummet:
•
•
•
•

10 pædagoger og eller pædagogfaglige ledere fra 0-6 års institutioner, skoler og specialtilbud
2 studerende fra pædagoguddannelsen UCL Odense/Svendborg
1 underviser fra pædagoguddannelsen
2 fagforeningsrepræsentanter fra BUPL Fyn

Deltager forudsætninger:
•
•
•
•

Du er pædagog, leder eller studerende
Du ser arbejdet og forståelsen af læringssyn og læringsmiljøer som en dynamisk størrelse, der vil udvikle sig i takt professionens tilegnelse af viden og erfaringer.
Du har lyst til at dele viden og debattere forskellige læringssyn og forståelser
Du vil deltage kontinuerligt og aktivt i forummets møder og opgaver

Forummet kommunikerer med:
•
•

Andre praktikere i faget – vi sætter fokus på positive erfaringer, dilemmaer, paradokser i opgaven
Administrative og kommunale beslutningstager – med henblik på at påvirke dem til at
prioriterer vilkår for området og dermed børn og unges brede læringsudvikling endnu
højere.

Møder, arbejdsopgaver og vilkår:
•
•
•
•
•

Deltagerne mødes til 5 årlige halvdagsmøder, der på skift afholdes i deltagernes institutioner.
Værten viser rundt og fortæller om institutionens læringssyn og læringsmiljø tænkning.
Forummet tilrettelægger en årlig konference for pædagoger, ledere og studerende.
Pædagoger kan lave særskilte samarbejdsaftaler med UCL om gæste oplæg ved
pædagoguddannelsen.
Forummet kan tage initiativ til andre opgaver, f.eks skrive artikler og indlæg til dagspressen og fagblade.

•

Deltagerne i forummet kan få frikøb til det antal timer de deltager i forummets møder.

Forummets styregruppe
•
•
•
•
•

Forummets styregruppe har ansvaret for, at indkalde, forberede og styre forummets
møder. Styregruppen koordinerer og arrangerer forummets tiltag og arrangementer.
BUPL Fyn har den daglige sekretariats funktion
Styregruppen består af:
Margrete Hjerrild underviser UCL- pædagoguddannelsen
Pernille Isaksen –næstformand i BUPL Fyn
Anne Apollo Faglig konsulent i BUPL Fyn tovholder på opgaven

Agnete Kramme
Uddannelsesleder pædagoguddannelsen UCL
Rikke Hunsdahl
Formand for BUPL Fyn

