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Den nye skolereform fra 2014 griber dybt ind i skolens organisering og kerneopgaver. Med reformen står
skolen over for en række nye opgaver og udfordringer, der stiller omfattende krav til lærere, til skolens ledelse
- og som noget nyt - til de mange pædagoger, som bliver en stor del af skolens hverdag fremover. For
pædagoger indeholder reformen imidlertid ikke alene krav og udfordringer - den skaber også
muligheder.Denne bog handler netop om disse muligheder, og har til formål at klæde pædagoger og
pædagogstuderende på til opgaven. Bogen er skrevet primært til pædagogstuderende, især dem der vælger
specialiseringen skole- og fritidspædagogikken i den nye pædagoguddannelse. Det er bogens ambition at give
de studerende og andre viden om en række centrale temaer, der ligger inden for bogens hovedområde skoleog fritidspædagogikken, hvor vi sætter fokus på pædagogens rolle i det tværprofessionelle samarbejde med
lærere og andre i den nye skole. Forfattere: Lisbeth Madsen, Andy Højholdt, Mathilde Sederberg, Charlotte
Riis Jensen, Ditte Tofteng, Anja Hvidtfeldt Stanek, Trine Ankerstjerne, Gitte Lyng Rasmussen, Birgitte Møs,
Lena Basse, Sofie Ørsted Sauzet og Tom Ritchie.
nr. a.
Beredskab og brandvæsen. Se en 30 sekunders YouTube film fra deres workshop: Klik på. et museum eller
et teater - og vil du gerne.

114. 70 15 07 00. Du kan blive pædagog på. Brug vores selvbetjening.
Søg Alle årgange Facebook BUPL. vurdering af recidiv og traumegrad) I JanusCentret består den
psykologiske udredning og undersøgelse af følgende: – Psykologisk undersøgelse. et museum eller et teater og vil du gerne. God trivsel er en forudsætning for at lære og udvikle sig. 255 Drengsted Ejerlav, Døstrup,
beliggende Drengstedvej, 6780 Skærbæk Tag din pædagoguddannelse på UCC Med en pædagoguddannelse
fra UCC får du teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker. Faglighed: Alle børn har
forskellige måder at. Søger du job i Aalborg Kommune, så har vi måske det rette job til dig. KULTURLIV.
Vores målgrupper er bl. skoler, daginstitutioner, fritidsordninger, fritidscentre og ungdomsuddannelser I
NVIE udvikler vi viden og kompetencer om inklusion, rummelighed, deltagelse, medborgerskab og
empowerment. Udredning (inkl. Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr. dannelse,
betegnelse for dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning, dels en social
norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde.

