
 
 

 

Vi har nu fornøjelsen at invitere til faglærernetværksmøde målrettet undervisere 
indenfor det pædagogiske område den 19. april 2023 

 

Bæredygtighed i en pædagogisk assistents praksis 

 
 

I fællesskab kan vi forme fremtiden. Og fremtiden består af vores børn 

 og unge. Vi har som uddannelsesinstitution et stort ansvar for at  

uddanne vores elever til at kunne arbejde professionelt og handle- 

kompetent og indgå i denne fremtid. Bæredygtighed er blevet et begreb,  

som alle vores pædagogiske assistent-elever kommer til at stifte  

bekendtskab med i løbet af deres uddannelse både på skolen og på  

deres oplæringssted.  Men hvordan arbejder vi med bæredygtighed på  

den pædagogisk assistent-uddannelse? Hvordan klæder vi vores elever  

på til at være fremtidens pædagogiske personale? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil italesætte på vores  

faglærernetværksmøde d. 19. april 2023. 

Dagen vil indeholde noget til hjernen og kroppen. Du skal, sammen  

med kolleger fra landets SOSU-skoler, være lyttende, skabende og  

nytænkende mht., hvordan du kan være med til at udvikle vores  

pædagogisk assistent-uddannelse til at arbejde med bæredygtighed.  

Vi vil gøre vores bedste for, at du kommer hjem med ny viden inden for  

bæredygtighed, pædagogik og uddannelse.  

 

Sted: På SOSU Fyn i deres lokale ” Hjerterummet”. Hjerterummet er  

et rum, hvor der er plads til kreativitet, skøre ideer og de store  

armbevægelser. SOSU Fyn Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense 

 

Tilmelding: Det er gratis at deltage.  

Send en mail til bæredygtighedskoordinator Maria Meyer mam@sosuh.dk  

Angiv navne og skoler på alle deltagere. Du er også velkommen til at  

kontakte Maria på telefonnummer 25103693. 
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Program for dagen:  

 

Kl. 09.30-10.00  Indflyvning og morgenmad. 

 

Kl. 10.00-10.15  Velkomst ved bæredygtighedskoordinator  

Maria Meyer og bæredygtighedskonsulent  

Christian Greve 

 

Kl. 10.15-11.00  PAU underviserens rolle og ansvar i forhold til  

bæredygtighed i en uddannelseskontekst  

 v/Jonas Andreasen Lysgaard, lektor ved DPU  

 

Kl. 11.00-12.15 Miniworkshop: Bæredygtighed i en pædagogisk  

assistents praksis 

 

Kl. 12.15-13.00  Frokost 

 

Kl. 13.00-13.45  Erfaringerne og oplevelserne med at blive  

Danmarks første verdensmålscertificerede  

børneinstitution v/ Tine Vinding Salomonsen,  

Leder for Børnehuset Løvbakken 

 

Kl. 13.45-14.15  Spørgsmål og dialog 
 
Kl. 14.15-14.30 Kaffe og kage 
 
Kl. 14.30-15.30 Opsamling og det næste skridt i egen praksis 
 
 
 
 
 
 
Vi glæder os til at se dig  
 
Videnscenter for Velfærdsteknologi 


