
du bliver præsenteret for eksempler  
og du får opdateret din viden om:
 · legemiljøer
 · læringsmiljøer
 · børnefællesskaber
 · inklusion og børns egen læring
 · dannelse – som nu skal med i  

læreplaner!
 · børn i trivsel og børn i stress

(alle er med i den nye læreplan  
fra og med 2018)

du får oplæg fra kapaciteter som:
 · Charlotte Ringsmose
 · Susanne Staffeldt
 · Per Schultz Jørgensen
 · Jakob Freil
 · Bent Madsen
 · Charlotte Brønsted
 · Louise Klinge
 · John Halse

du går fra konferencen… :
 · opdateret på viden om emnerne 
 · parat til de nye læreplaner
 · en oplevelse rigere

 Forårs-og Efterårskonferencen 2018 – bliver fantastiske!

 PÆDAGOGIKKEN ANNO 2018
  - skal have både: Leg, læring, dannelse, trivsel og 

gode relationer – for alle børn!

 Forårskonferencen i Silkeborg den 30. maj – 31. maj, 2018
 Efterårskonferencen i København den 22. nov. – 23. nov., 2018
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Kl. 9.30 – 9.45: Velkomst til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

Kl. 9.45 – 12.00: 
Charlotte Ringsmose, professor, læringsforsker og Susanne Staffeldt, designer og indretningsarkitekt. Forfattere til ’Rum og 
læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven’ og til ’Rum og læring for de mindste – om at skabe gode læringsmil-
jøer i vuggestuen’: 

Indretning af institutionen og af lege-og læringsmiljøer 
Med mange billede-eksempler fra forskellige dagtilbud og med en gennemgang af, hvad børn har brug for af leg og læring for at blive til hele 
mennesker. I alt dette spiller indretningen af institutionen en meget afgørende rolle!

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.15: 
Per Schultz Jørgensen, cand.psych., professor emeritus, tidl. formand for Børnerådet, forfatter til bl.a.: ’Robuste børn’: 

Dannelse for små børn er – karakterdannende!
Hvis vi skal leve op til de mange nye udfordringer fra overskriften på denne konference, skal vi tænke dannelse ind i vores pædagogiske lære-
planer – sådan som det også sker fra 2018. Det er helt afgørende, at børn i dag opdrages til ansvar og til dedikerede sociale væsner!

Kl. 14.15 – 14.35: Kaffepause

Kl. 14.35 – 15.50: 
Jakob Freil, cand.psych., coach, Psykologgruppen Aros, PPR (udviklingsopgaver, også rettet mod dagtilbud), foredragsholder:

Børns udvikling kan kun forstås i lyset af børnefællesskaberne
Børns selvværd, trivsel og dannelse udvikles i relationer og fællesskaber med andre børn. Oplægget sætter fokus på, hvilke forudsætninger der 
skal til, og hvad pædagogerne skal gøre, for at børn kan opleve sig som reelle deltagere i et fællesskab. Også dem med inklusionsbehov.

1. dag –  Silkeborg den 30. m
aj · K

øbenhavn den 22.nov.

Hvordan man kan indrette lege- og læringsmiljøer – og hvordan man kan gøre det på en måde, så man både rammer børnenes hjerner og deres hjerter – og på en måde så de ikke bliver stressede - og sådan at legen stadig har 
den fremtrædende rolle – og sådan at alle børn er med – og at de er robuste. Så enkel er udfordringen! Konferencen vil give dig nogle af svarene.
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Kl. 9.30 – 9.45: Velkomst til 2.dagen v. konferenceleder Steen Kristensen

Kl. 9.45 – 12.00: 
Bent Madsen, tidl. Leder af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC, nu leder af Inklusions-akade-
miet og Charlotte Brønsted, konsulent, ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol, sociolog, med i Inklusions-akademiet

Glem ikke: Børns egne læringsfællesskaber - og inkluderende 
børnefællesskaber
Børn skaber jo selv læringsfælleskaber! – også ’Inkluderende børne-og læringsfællesskaber’! – Oplægget vil med basis i et forløb med pædagoger 
fra daginstitutioner giver konkrete ideer til, hvordan man kan etablere forløb i sin institution, der fører frem til dette.

Kl. 13.00 – 14.10: 
Louise Klinge, lærer, cand.mag., ph.d., forfatter til artikler og bøger om relationskompetence

Kendetegn på den gode relation mellem en pædagog og et barn
Jeg vil i mit oplæg give definitioner og karakteristikker af: Den gode relation mellem en pædagog og et barn * Hvad der kan gå galt i sådan en 
relation * Hvad pædagogen da skal gøre * Og: Hvad alt dette har med læringsmiljøer og pædagogiske læreplaner at gøre!

Kl. 14.10 – 14.30: Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.40: 
John Halse, cand.psych., tidl. medlem af Børnerådet og formand for Børns Vilkår, forfatter til bl.a. ’Børn og stress’

Børn skal lære, men også lege. Men de skal ikke blive stressede!
Forældrene har travlt. Måske er børnene i dagtilbuddet samtidig omgivet af støj og stressede voksne. Og måske med for lidt af den umiddelbare 
leg, hvor de kan fordybe sig og dermed afstresse? Hvordan kan vi voksne i det hele taget hjælpe børn til trivsel i et ustressende miljø?

2. dag –  Silkeborg den31. m
aj · K

øbenhavn den 23.nov.

Hvordan man kan indrette lege- og læringsmiljøer – og hvordan man kan gøre det på en måde, så man både rammer børnenes hjerner og deres hjerter – og på en måde så de ikke bliver stressede - og sådan at legen stadig har 
den fremtrædende rolle – og sådan at alle børn er med – og at de er robuste. Så enkel er udfordringen! Konferencen vil give dig nogle af svarene.
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Tilmeldingskupon:
r  Ja da, vi tilmelder os Forårskonferencen – 30.-31. maj 2018 i Silkeborg
r  Ja da, vi tilmelder os Efterårskonferencen – 22.-23. nov. 2018 i København

Navn(e) eller antal:  ________________________________________________________

Arbejdssted:  ________________________________________________________

Adresse (arb.sted): ________________________________________________________

Postnr./by: ________________________________________________________

Tlf:  _______________________ Evt. EAN-nr.: ______________________

Ansat i Område: ________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________

Konferencesteder: 
Forårskonferencen:  
Scandic i Silkeborg
Efterårskonferencen:  
København

Pris:
2.950,- inkl. morgenkaffe/rund-
stykke, frokost med 1 øl eller 
vand, eftermiddagskaffe med brød 
(ekskl. moms). Husk: Muligt at få 
faktureret enten i december 2017 
eller i marts 2018 (Forårskonf.) + i 
oktober 2018 (Efterårskonf.).

Til disse konferencer skal man 
selv bestille og ordne overnatning.

Tilmelding:
Sendes til:   Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C.

...eller send på mail til:   bogbutik@paedagogiskforum.dk.

...eller ring til os på:  86 18 78 88. 

...eller udfyld formular på:   www.paedagogiskforum.dk (”Konferencer”).

Tilmeldingsfrist:   Forårskonferencen 26.april 2018. Efterårskonferencen 19.oktober 2018.

Fakturering: Kan ske enten i December 2017 eller Januar 2018.
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