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Vil I kvalitetssikre arbejdet med 
børne- og undervisningsmiljø? 
- spørg DCUM

DCUM tilbyder oplæg, kurser, workshops, rådgivning og 
partnerskaber, der bidrager til at I som forvaltning kan 
være med til at udvikle og kvalitetssikre dagtilbud og 
skolers arbejde med børne- og undervisningsmiljø. 

Vores ydelser dækker bredt det fysiske, psykiske og 
æstetiske børne- og undervisningsmiljø. Vi designer ydel-
serne ud fra jeres ønsker og vores viden om målgruppe, 
emne og aktualitet. Måske er I i forvaltningen udfordret 
på skolesammenlægninger eller måske står I og mangler 
viden om, hvordan man får mest muligt ud af de nationa-
le trivselsmålinger. Det kan også være I oplever særlige 
udfordringer med implementering af folkeskolereformen 
ude på skolerne – så kan I bruge os.

DCUM  
som samarbejdspartner?
DCUM både driver og indgår i  
projekter der relaterer sig til det fysiske, psykiske og æstetiske 
børne- og undervisningsmiljø. Vi har erfaring med mange for-
skellige roller og perspektiver ind i et givent projekt,  alt afhæn-
gig af konteksten. Kontakt os gerne for samarbejde og partner-
skaber. 

Dansk Center for Under-
visningsmiljø , DCUM, er et 
statsligt videns- og formid-
lingscenter der arbejder for 
at udvikle og kvalitetssikre 
arbejdet med børne- og  
undervisningsmiljø – i  
dagtilbud, på skoler og på 
kommunalt plan. 

Lad jer inspirere...

Byg klogt og skab de bedste rammer for børn og voksne 
DCUM tilbyder kvalificeret rådgivning indenfor dagtilbudsbyg-
gerier. Vores rådgivning tager afsæt i lovkrav, byggeregle-
menter samt den nyeste viden om sammenhængen mellem 
bygninger, indretning, pædagogik og læring. DCUM er specia-
liseret i institutionsbyggerier og ligger vægt på brugerinddra-

gelse samt anvendelsesværdi. renstitutionsbyggerier og 
ligger vægt på brugerinddragelse samt anvendelses-
værdi.

Styrk jeres kvalitetsrapport 
Et systematisk arbejde med trivselsmålinger kan danne grund-
lag for bedre kommunale tilsyn, indsatser i forhold til fx kur-
susudbud samt ressourcefordeling . DCUM tilbyder oplæg og 
rådgivning om, hvordan I ved at koordinere forskellige trivsels-

indsatser kan skabe et solidt fundament for kvalitetsrapporten. 
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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


