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Den professionelle pædagog Anette Hegelund Dalsgaard Hent PDF Den primære opgave for pædagoger i

daginstitutioner er naturligvis den pædagogiske indsats i forhold til børnene. Men side om side hermed tager
den professionelle pædagog sig af en lang række andre ting, der sammen med den pædagogiske kerneydelse

udgør hendes faglighed, hendes professionsviden.   Denne bog, der henvender sig til såvel
pædagogstuderende som allerede uddannede pædagoger, beskriver ”alt det andet”, som pædagogens
arbejdsliv også rummer: mødehåndtering, kommunikation med forældrene, den vanskelige samtale,

dokumentation, samarbejde med kolleger og andre faggrupper m.v. Herudover giver den gode råd om at være
ny i institutionen, pædagogisk skriftlighed, god planlægning og ledelse og om, hvordan man kan forebygge
stress og udbrændthed.   Bogen kombinerer teori og praksis, men er primært praksisorienteret. Den viser,
hvordan man kan handle i forskellige hverdagssituationer og derigennem styrke sin gennemslagskraft som
professionel pædagog. Hvert kapitel afsluttes med nogle spørgsmål, som læseren kan reflektere over sammen
med medstuderende eller kolleger. Bogen er desuden forsynet med skemaer, planlægningsark og modeller,

der kan hjælpe til at skabe overblik i det daglige arbejde.      Anette Hegelund Dalsgaard er uddannet
pædagog. Bachelor i pædagogik og psykologi i 2005 og master i professionsuddannelse og -udvikling i 2007.

Lotte Mejl er uddannet pædagog. PD i ledelse og organisation i 1999 og master i pædagogisk
udviklingsarbejde i 2007. Arbejder i dag som konsulent og underviser i bl.a. assertion,

medarbejdersupervision, den vanskelige samtale og MUS.
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