
Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
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Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af foto 
som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i felt: 
Klik på feltet og vælg derefter ny 
farve i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
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• Børnesyn 
 

• Børnefællesskaber 
 

• Dannelse 
 

• Leg 
 

• Læring og læringsmiljøer  
 

 
 
 
 

En styrket pædagogisk læreplan 



Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

 

Ændre billedets størrelse/fokus 

1. Marker billedet og vælg 
funktionen Beskær og herefter 
Fyld. Træk i billedet, så du får det 
ønskede udsnit ind i billedrammen 

 

 

2. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens 
der trækkes i billedets hjørner 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Kultur, æstetik  
og fællesskab 
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Side 4 

– Æstetiske og autentiske oplevelser i 
møder med forskellige kunstarter 
(indtryk) 

 

– Skabende og eksperimenterende 
praksis båret af leg, fantasi og kreativitet 
(udtryk) 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Det ”åbne dagtilbud” 
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Side 5 

Kan gøre en forskel i forhold til: 

 

– Æstetiske oplevelser 

 

– Skabende praksis 

 

– Traditioner og værdier 

 

– Vedholdende, nysgerrighed, kreativitet 

 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Hvad er udfordringer? 
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Side 6 

– Fra aktivitet til læring 
 

– Dynamik mellem pædagogisk 
faglighed og professionelle 
kunstnere 
 

– Kompetenceudvikling 
 

– Læreplanstemaer skal tænkes på 
tværs  
 

– Kommunal forankring 
 
 


