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Velkommen til Børnekonferencen 2014
Onsdag den 19. marts 2014 afholdes Børnekonferencen for 4. gang. Rammerne er igen det 
utroligt flotte og stemningsfulde Bygholm Slot ved den smukke Bygholm Park og Horsens 
Banegård. 

Børnekonferencen har de seneste år været fyldt godt ud, og der er igen i år er risiko for, at vi må 
melde alt udsolgt på et tidspunkt. På trods af, at flere udgifter er steget, har vi valgt, at priserne for 
deltagelse i Børnekonferencen 2014 er uændrede i forhold til 2013. Deltagerlisterne for de foregå-
ende år viser stigende tilslutning med 389 tilmeldte i 2013 som hidtidig rekord.

Lisbeth Zornig Andersen, der fik meget ros i 2013, har fået genvalg som konferencier og ordstyrer 
hele dagen. For første gang har vi i år desuden besøg af BØRNEfondens formand Stine Bosse, der 
netop er blevet udnævnt til næstformand i den internationale ogranisation ChildFund Alliance.

Leder af Familierådgivningen/Familieplejen i Haderslev, Kirsten Højberg Svendsen svarer på 
spørgsmålet: ”Hvordan sikrer vi en tidlig indsats over for socialt udsatte børn og unge?” Baggrun-
den er fire års arbejde med at udvikle og afprøve nye og effektive metoder til at opdage de tidlige 
signaler hos børn, der ikke trives. Det er børn, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed så 
tidligt i livet som muligt, så de ikke senere udvikler alvorligere problemer og vanskeligheder, som 
ville kunne betyde mere indgribende støtte og foranstaltninger.

Søren Langager, der er Lektor i specialpædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
tager fat i et af tidens helt store debatemner med overskriften ”Fra gråzonebørn til bogstavbørn - 
Socialt udsatte børn, diagnosernes himmelflugt og inklusionens paradokser”

”Professor i socialpsykologi, cand. psych., dr. phil., tidligere formand for Børnerådet , Per Schultz 
Jørgensen, der er højaktuel med sin nye bog ”’Styrk dit barns karakter” tager fat på problemstil-
lingen: ”Hvordan undgår vi, at børn og unge giver op eller ”melder sig ud?” Hvad er karakterdan-
nelse – og hvordan griber man det an i en professionel sammenhæng?

Børnekonferencen 2014 får ligeledes besøg af Anna Prip, der på sit meget lange CV blandt andet 
kan skrive pædagog med speciale i børn og sorg, international certificeret life- og business coach, 
familieterapeut med særligt fokus på børn i sorg. 8/6 2012 debuterede hun som forfatter og er 
aktuel med 2 bøger på forlaget Fadl, som er skrevet i samarbejde med Renée Toft Simonsen; Mit 
liv som delebarn & Mit liv som deleteenager. 

Regeringens hilsen overbringes i år af indenrigsminister Margrethe Vestager. Margrethe Vesta-
ger er som indenrigsminister minister for blandt andet kommunernes økonomi, fornyelse af den 
offentlige sektor med opgaver inden for velfærdspolitik, kvalitet og styring, god ledelse, regel-
forenkling, afbureaukratisering og digitalisering.bedre videndeling og nye former for dokumen-
tation i samarbejde med kommuner og regioner. Margrethe Vestager er således blandt meget 
andet øverste ansvarlig for regeringens samarbejde med parterne på det offentlige arbejdsmar-
ked med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivisering, nytænkning, kvalitet og faglighed.

For fjerde 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.

Bygholm Slot er med sin 800-årige historie indrettet med topmoderne konferencefaciliteter. 
Forplejningen og rammarne fik flotte ord med fra konferencedeltagerne i 2012 og 2013, så vi er 
overbeviste om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2014. 

Vel mødt på Børnekonferencen 2014.

http://www.bennyandersenprisen.dk


Program Børnekonferencen 2014 - Onsdag d. 19. marts 2014

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
Frokosten er den helt store 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 2014 

09.30   - 10.30 Fra gråzonebørn til bogstavbørn 
   Søren Langager 
   Lektor i specialpædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik
10.30  - 11.00 Pause
11.00   - 11.45  Hvordan sikrer vi en tidlig indsats over for socialt udsatte børn og unge? 

Kirsten Højberg Svendsen 
Leder af Familierådgivningen/Familieplejen i Haderslev

11.45   - 12.00 Velkommen til Børnekonferencen 2014
   Stine Bosse
   Formand for Børnefonden og næstformand for ChildFund Alliance 
12.00   - 13.00 Frokost
13.00   - 13.30 Benny Andersen Prisen 2014
   Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
   Benny Andersen Prisen uddeles for 4. år i træk på Børnekonferencen 
   Læs mere på www.bennyandersenprisen.dk
13.30   - 14.15 Opløs problemet i stedet for samværet
   Anna Prip
    Familieterapeut, supervisor, coach og pædagog med speciale i børn og sorgfterud-

dannet i chok og traumebehandling
14.15   - 14.45 Pause 
14.45   - 15.45  Karakterdannelse for begyndere 

Per Schultz Jørgensen 
Professor i socialpsykologi, cand. psych., dr. phil., tidligere formand for Børnerådet

15.45  - 16.15 Dialog med indenrigs- og økonomiminister Margrehte Vestager
    Børnekonferencen 2014 afrundes med 15-20 min oplæg af indenrigs- og økonomi-

nister Margrethe Vestager, hvorefter der er tid til spørgsmål og kommentarer
16.15   - 16.20 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2015
   Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk

http://www.bennyandersenprisen.dk


PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 1.795,00  excl. moms
Gruppetilmelding (4 personer):  kr. 5.995,00 excl. moms 
 
Ved flere 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 2014, onsdag d. 19. marts 2014, 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 2014 - dagen inden Børnekonferencen 2014.

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  

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. 

Børnekonferencen 2014


