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Velkommen til 
Børnekonferencen 2013

Den 19. marts afholdes Børnekonferencen for 3. gang. Rammerne er igen det utroligt flotte 
og stemningsfulde Bygholm Slot ved den smukke Bygholm Park og Horsens Banegård.

Børnerådets nye formand Per Larsen åbner Børnekonferencen og fortæller om Børnerådets 
fremtidige projekter. En række eksperter med praktisk erfaring åbner kassen med nye værktøjer 
til arbejdet med børn på tværs af faggrupper. Anerkendte forskere indenfor området åbner posen 
for den nyeste viden, og socialminister Karen Hækkerup lægger op til dialog omkring det tvær-
professionelle samarbejde,
Lisbeth Zornig Andersen er konferencier og ordstyrer hele dagen.
For tredje år i træk vil digteren, komponisten og forfatteren Benny Andersen overrække Benny 
Andersen Prisen til den eller de aktører, der har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for 
nogle børn med særlige omstændigheder. 
Husk at indstille din kollega på www.bennyandersenprisen.dk.
 
Værktøjer 
Lene Kamm vil fokusere på barnets overlevelsesstrategier og tilknytningsproces, samt på for-
ældrenes relationsdannelse. Lene Kamm er praktiserende psykolog og faglig leder af PAS 
rådgivning en i Ankestyrelsen, og har blandt meget andet arbejdet med adoptivfamilier.
Den mangeårige socialpædagog og familierådgiver Lola Jensen har blandt andet konkret erfaring 
som konsulent og underviser i kommuner, hvor opgaven har været at bygge og formulere en fæl-
les platform for samtlige af kommunens ansatte indenfor børne- og unge området. Disse erfaring-
er kommer til sin ret, når hun holder foredrag på Børnekonferencen 2013.
 
Viden
Seniorforsker og forskningsleder af SFIs Børne- og Familieafdeling, Anne-Dorthe Hestbæk giver 
spændende og relevant indblik i den nyeste forskning indenfor Børne- og Familieområdet. SFI Det 
Nationale Forskningscenter For Velfærd er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, 
og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter. 
Sociologien Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet har forsket i professionelt tværfagligt samar-
bejde om børn og deler sine mange relevante betragtninger om dette højaktuelle emne i en tid, 
hvor samarbejde på tværs er centralt som aldrig før.
 
Vel mødt
Bygholm Slot er med sin 800-årige historie indrettet med topmoderne konferencefaciliteter. For-
plejningen og rammerne fik flotte ord med fra konferencedeltagerne i 2012, så vi er overbeviste 
om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2013. 
Der er plads til maksimalt 350 deltagere ved Børnekonferencen 2013. I 2012 var der netop 350 
deltagere, så selvom der ikke er nogen sidste tilmeldingsdato, er det en god ide at være i god tid.
Fra 2011 til 2012 voksede deltagerantallet nemlig med ca. 75 deltagere.  Ved udsolgt fordeles 
pladserne ”først til mølle”.
Tilmeldinger afsendt senest 19. december 2012 vil blive faktureret i 2012. Tilmeldinger herefter vil 
blive faktureret i 2013.

Vel mødt på Børnekonferencen 2013



Program Børnekonferencen 2013 - Tirsdag d. 19. marts 2013

 08.30  - 09.30 Ankomst og registrering      

Om morgenen/formiddagen vil der være formiddagsbuffet  
med brød, pålæg, ost, marmelade, frisk frugt og basser, kaffe og the 
  
12.00   - 13.00  vil der være stor konferencefrokost (buffet) inkl. 1 vand. 

I løbet af eftermiddagen vil der være  
buffet med flere slags kager,  
frugtsalat, frisk frugt, kaffe og the

Lisbeth Zornig Andersen er konferencier hele dagen og  
leder os sikkert igennem Børnekonferencen 2013 

09.30   - 09.50 Velkommen til Børnekonferencen 2013 v/Per Larsen 
   Børnerådets nyvalgte formand Per Larsen åbner Børnekonferencen 2013 
09.50   - 10.40 Kommunernes indsats for udsatte børn og familier
   Anne-Dorthe Hestbæk
   Forskningschef, seniorforsker SFIs familieafdeling
10.40   - 11.10 Pause
11.10   - 12.00 Tværprofessionelt samarbejde og helhedssyn - udfordringer og muligheder
   Morten Ejrnæs
   Sociolog, lektor
12.00   - 13.00 Frokost
13.00   - 13.30 Benny Andersen Prisen 2013
   Per Schultz Jørgensen, professor
   Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
   Benny Andersen Prisen uddeles for 3. år i træk på Børnekonferencen
    Dommerpanelets sammensætning: Professor Per Schultz Jørgensen, KU, Profes-

sor Dorte Marie Søndergaard, DPU, Stine Bosse, BørneFonden, Forskningsleder Jill 
Mehlbye, KORA, Else Christensen, SFI, Birgitte Hagemann Snabe, Fhv. direktør, Mary 
Fonden - H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond, National sektionsleder Vibeke Lubanski, 
Red Barnet og digteren, komponisten og forfatteren Benny Andersen.

13.30   - 14.30 Den tværprofessionelle værktøjskasse
   Lene Kamm
   Psykolog, Forberedelsesansvarlig ved Familiestyrelsen
14.30   - 15.00 Pause 
15.00   - 16.00 Håndsrækning til børn og familier i socialt udsatte familier
   Lola Jensen
   Socialpædagog, familievejleder
16.00   - 16.30 Dialog med social- og integrationsminister Karen Hækkerup
     Børnekonferencen 2013 afrundes med et kort oplæg (10-15 min) af social- og inte-

grationsminister Karen Hækkerup, hvorefter ministeren har lovet, at der er god tid 
til spørgsmål og kommentarer indtil konferencen officielt slutter 16.30

16.30   Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2014
   Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk



PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 1.795,00  excl. moms
Gruppetilmelding (4 personer):  kr. 5.995,00 excl. moms

Ved fl ere end 4 tilmeldinger får alle deltagere naturligvis rabat. 
(Fx 5 samtidige tilmeldinger:  kr. 7.493,75 excl moms)

Ved tilmelding bør fremgå navn, titel, arbejdsplads samt betalers cvr. eller Ean. nr.

TILMELDING
Tilmelding til Børnekonferencen 2013, tirsdag d. 19. marts 2013, foregår ved at sende 
en email til: tilmelding@bornekonferencen.dk

BETINGELSER
Alle tilmeldinger er bindende.
Dog kan tilmeldinger godt ”byttes” således en anden person, end den tilmeldte, kan 
deltage i stedet for den oprindeligt tilmeldte. Børnekonferencen skal blot informeres 
om dette senest 
18. marts 2013 - dagen inden Børnekonferencen 2013.

Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger (min. 4 tilmeldinger på en gang).

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykker-
gebyr kr. 100,- pr. rykker.



Tlf: 23 23 61 09
Mail: info@bornekonferencen.dk
Cvr.nr. 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280 
Kontonummer: 4575631792  

- book giraffen her
ForedragsEksperten
      Bestil foredrag på www.girafbooking.dk 

Booking af foredragsholdere

KØRSELSVEJLEDNING
Tog: Gåafstand igennem parken fra Horsens Banegård
Taxa:  Det er let at få en taxa fra Horsens Hovedbanegård til Scandic Bygholm Park. 

Turen fra stationen til hotellet tager normalt ca. 5 minutter. 
Bil:  Fra Syd: Frakørsel 57 på E45 (Horsens / Fra Nord: Frakørsel 56 på E45 (Horsens). 

Drej mod Horsens ad Silkeborgvej (52) og kør ca. 2,6 km. 
Drej til højre ad Schüttesvej og kør ca. 1 km.

Fly:  57 km fra Billund. Du kan tage lufthavnsbussen fra Billund Lufthavn til Q8-tanken ved mo-
torvejens frakørsel 56 (se tidstabeller på www.billund-lufthavn.dk). Fra tankstationen kan du 
tage en taxa direkte til Scandic Bygholm Park. 
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