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Gennem et feltstudie, i forbindelse med vores professionsbachelorprojekt, har vi undersøgt, hvordan viden om
henholdsvis lærer- og pædagogprofessionens diskurser kan kvalificere det tværprofessionelle samarbejde.
Feltstudiets empiriindsamling er foregået på en folkeskole i både Holbæk og Køge Kommune og har taget
udgangspunkt i kvalitative interviews af en række æærere og pædagoger i samarbejdsteams samt de
pædagogiske ledere. Ud fra en diskursanalyse af empirien har vi kortlagt en række diskurser inden for de
respektive professioner, der repræsenterer forskellige forståelser af samarbejdets praktisering.
Dato: 2. Tid: 11:00 - 16:00. Sted: Niels Hemmingsens Gade, 1153 København K (Link til kort) Emma
Gad(e)-festen 2018. juni 2018. Læs nyheder fra hele organisationen, og benyt muligheden for at betjene dig
selv digitalt på mange. Efter aftale udløber. Tid: 11:00 - 16:00.
Med mod og lyst til at prøve nyt skaber vi vækst og velfærd gennem samarbejder og partnerskaber. Hey
bloggen. Mercantec er blandt landets største udbydere af AMU-kurser og efteruddannelse, og vi er altid klar
til at rådgive om uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne. , er professor emeritus i organisations- og
ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus. På ganske få år, har menneskeheden
transformeret sig, fra. LADBYE-H ANSEN Leif. LADEFOGED Kjeld. Sted: Niels Hemmingsens Gade,
1153 København K (Link til kort) Emma Gad(e)-festen 2018. Mercantec er blandt landets største udbydere af
AMU-kurser og efteruddannelse, og vi er altid klar til at rådgive om uddannelse og efteruddannelse af

medarbejderne. I Aula får børn, elever, forældre og pædagogisk personale sikker og brugervenlig. Med et
planlagt farvel til den nuværende kommunaldirektør vil Esbjerg Kommune i gang med at finde en ny
kommunaldirektør i foråret. MIT KANDIDATUR Jeg stiller op til Københavns Borgerrepræsentation, fordi
udviklingen af en grøn og social bæredygtig by er Københavns største udfordring lige nu. dk: Her findes
historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse
historien. Efter aftale udløber.

