
 

Dagtilbudsledere og pædagoger 

Kom på efter- og videreuddannelse i Europa 
 

Som pædagog kan du komme på udlandsophold 

i Europa som en del af din efter- og 

videreuddannelse. EU-programmet Erasmus+ 

giver dig mulighed for at rejse ud og blive klogere 

på emner og udfordringer, som dagtilbud på 

tværs af lande i Europa arbejder med. Det kan 

være i form af kurser, ’job-shadowing’ eller 

undervisningsophold. Erasmus+ stiller de 

overordnede rammer for, hvordan dit ophold 

skal struktureres, og sammen med dine kolleger kan du udvikle indholdet af netop dit ophold. Forskellige 

steder i Europa arbejdes der med adgang til og kvalitet af dagtilbud, hvor der er meget viden at hente inden 

for konkrete, pædagogiske praksisser. Se mere i EU’s dagtilbudspolitik Early Childhood Education and Care. 

BLIV INSPIRERET  
I EU-projektet European New Generation samarbejder 35 pædagoger fra seks europæiske lande, herunder 

Danmark, om at få børn til at elske matematik. Det gøres ved at integrere matematik i hverdagen gennem 

spil, musik og aktiviteter i naturen. I EU-projektet We Explore the world around us fik pædagoger i en polsk 

børnehave muligheden for at deltage i et træningsforløb ved islandske skovbørnehaver, hvilket skulle styrke 

deres kompetencer og viden om udendørsundervisning og om implementering af miljø- og sundhedsmæssige 

emner i deres pædagogiske praksis. 

SØG OM ERASMUS+ AKKREDITERING 
Du kan ansøge om tilskud til blive dygtigere til det, du allerede gør. Erasmus+ akkreditering giver din 

institution og kommune mulighed for regelmæssigt at sende personale på efter- og videreuddannelse i 

Europa over en årrække. Akkreditering er en særlig finansieringsmulighed, som bidrager til at opnå de 

målsætninger, I sætter jer for. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet, og du kan ansøge om:  

TAG KONTAKT 

På Central Denmark EU Office (CDEU) arbejder vi for dig. Vi står klar til at rådgive 

om, hvordan dit Erasmus+ projekt skal skrues sammen. Skriv til EU-rådgiver Julie 

Jørgensen på JSJ@centraldenmark.eu for at booke et møde. Involvér gerne din 

leder og din dagtilbudschef, da det at ansøge om EU-tilskud er en langsigtet plan, 

som skal passe ind i jeres årsplaner. Du kan læse mere om Efteruddannelse i 

Europa og akkreditering hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hold dig 

desuden opdateret via CDEU´s nyhedsbrev og læs mere om, hvad CDEU laver, 

her.  

TILSKUD TIL 

• rejser og ophold  

• kursusdækning i udlandet 

• dækning af peer-to-peer learning aktiviteter med en pædagog fra et andet EU-land 

• at invitere en ekspert til jeres institution 

 

”Mine komparative studier af danske og 

rumænske børnehaver viser, at vi har enormt 

meget af lære af Sydøsteuropa. Det handler om, 

at vi er åbne for den verden, som er lige foran 

os.”  
Erik Hygum, chefkonsulent ved VIA University College, 

om, hvad et europæiske samarbejde kan medføre. 

https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-TR01-KA229-058951
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA101-001287
mailto:jsj@centraldenmark.eu
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/dagtilbud-grundskole-og-ungdomsuddannelse/efteruddannelse-i-europa
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/dagtilbud-grundskole-og-ungdomsuddannelse/efteruddannelse-i-europa
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/opslag/ny-mulighed-for-at-soge-om-erasmus-akkreditering
https://centraldenmark.eu/nyheder/nyhedsbrev/
https://centraldenmark.eu/eu-for-dig/hvad-kan-cdeu-goere-for-dig/

