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Få nye perspektiver på det socia-
le og fysiske børnemiljø 
- spørg DCUM

DCUM tilbyder oplæg og workshops der kan give jer ind-
blik i den nyeste viden, inspiration og konkrete værktøjer, 
der kan understøtte jeres pædagogiske praksis omkring 
børnemiljø, læreplaner og børneperspektivet. Står I over-
for en medarbejderdag, et forældremøde eller har brug 
for sparring og rådgivning i ledelsesteamet - så kan I 
bruge os.

DCUMs ydelser dækker bredt det fysiske, psykiske og 
æstetiske børnemiljø. Omdrejningspunktet for alle vores 
ydelser er, at hvert dagtilbud er unikt. Med udgangspunkt  
i jeres ønsker, vores viden om målgruppe, emne og aktu-
alitet skræddersyer vi et forløb til jer.

Kan børn trives i  
stor-institutioner?
Ja! Børn kan godt trives i store institutioner. Det stiller blot nye 
krav til de fysiske rammer.   
Få viden om hvad man skal være særlig opmærksom på når 
man bygger, indretter og organiserer store institutioner, så 
børnene oplever den tryghed og nærvær, som de har brug for. 
Vi tager afsæt i lovkrav, tendenser, erfaring og stor viden om 

fysiske rammer og materialitet. 
 

Dansk Center for  
Undervisningsmiljø , DCUM, 
er et statsligt videns- og 
formidlingscenter der  arbej-
der for at udvikle det gode 
børnemiljø i dagplejen, vug-
gestuer og børnehaver. 

Lad jer inspirere...

Hvordan skaber I værdi i arbejdet med børnemiljø og 
læreplaner? 
Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud arbejde med 
børnemiljøet som en integreret del af de pædagogiske 
læreplaner. Men hvordan? Bliv klogere på hvordan loven 
kan omsættes til meningsfuld praksis, der understøtter 
pædagogiske visioner og allerede igangsatte aktiviteter. 

Styrk børneperspektivet – lad børnenes stemmer sætte 
dagsordenen
Få inspiration til at tænke børnenes perspektiv ind i jeres pæda-
gogik, planlægning og aktiviteter. DCUMs viden og værktøjskas-
se giver forskellige bud på, hvordan I systematisk kan fremme 
børneperspektivet og styrke de pædagogiske refleksioner og 

handlinger til gavn for børnenes trivsel og børnemiljø. 
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Kontakt os og  
hør mere

Har du spørgsmål eller er du  
interesseret i et uforpligtende tilbud,  
så kontakt DCUM på: 

dcum@dcum.dk eller på 722 654 00.

Jannie Lindskov 
centerleder


