specialisering på pædagoguddannelsen?

Er pædagogerne klædt godt
nok på til vuggestuen?
Mere specialisering på pædagoguddannelsen er ikke nødvendigvis løsningen
på de udfordringer, som pædagogerne møder i vuggestuen. Den brede
pædagogiske faglighed skal bevares, lyder anbefalingen fra en forsker, der
netop har evalueret pædagoguddannelsen.
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