
 

Torsdag den 12. januar 

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst. Der vil være kaffe/te med brød 

Kl. 9.00 Velkomst og opstart af konferencen ved Kirsten Balle 

 

Kl. 9.15 – 11.30 (Inkl. pause) Brenda Taggart holder oplæg om kvalitet i dagtilbud. 

Brenda Taggart er seniorforsker ved Institute of Education, University College London. Brenda har været 

forsker på EPPSE-projektet fra dets begyndelse i 1997 og til dets afslutning i 2014. EPPSE-projektet har fulgt 

over 3000 børn med det formål at dokumentere dagtilbuddets betydning for deres videre faglige og sociale 

udvikling. Brenda vil i sit oplæg fortælle om baggrunden for projektet, om hvordan kvalitet måles samt 

fortælle, hvad projektet viser omkring effektiv pædagogik. 

 

Kl. 11.45 – 12.25 Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin binder en sløjfe på Brenda Taggarts oplæg, og kommer 

med et bud på hvad kvalitet er, og hvordan man kan arbejde med det i en dansk sammenhæng.  

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin er lektor og udviklingskonsulent, udviklingskoordinator med faglig 

ledelse & forskningsmedarbejder. Cand.mag. et phd.stip. Sharmila arbejder bl.a. med børns 

deltagelsesmuligheder og kvalitet i dagtilbud og er projektleder og forskningsmedarbejder på forsknings- og 

udviklingsprojektet Læring for Alle (RefleXia). Sharmila har særligt fokus på aktionsforskning og 

involverende metoder, og er projektleder på omstilling af det socialfaglige område i flere kommuner.   

 

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost 

Kl. 13.15 - 17.00 Drøftelser omkring kvalitet i dagtilbud. 

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin faciliterer en proces ved brug af elementer fra metoden 

Fremtidsværkstedet. Processen skal gerne resultere i, at vi nærmer os en fælles forståelse af, hvad kvalitet 

er. 

 

Kl. 18.30 Middag  



Fredag den 13. januar 

Kl. 9.00 Opsummering og drøftelser af hvad vi allerede har ’at stå på’ ved Kirsten Balle. (Strategien, Børne- 

Ungepolitikken samt resuméet af inklusionsanalysen skal være læst som forberedelse). 

 

Kl. 9.30 – 11.45 Line Skov Hansen, PHD ved Aalborg Universitet, fortæller om ledelsesperspektivet i forhold 

til at drive god kvalitet i dagtilbuddene.  

Line Skov Hansen er med i program for læringsledelse og har arbejdet med udvikling af dagtilbud og skole i 

forskellige kommuner i både Danmark og Norge. Line er medforfatter af bogen ”Det ved vi om – 

Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud”, og brugen af data vil indgå i Lines oplæg. 

 

12.00 -12.45  Opsamling på konferencen 

 

Kl. 12.45 Frokost og herefter fri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen til Vilvorde Kursuscenter er: Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund 


