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Program Børnekonferencen 2018 - tirsdag d. 13. marts 2018
08.30 - 09.15 Ankomst og registrering
			
Morgen: Buffet med hjemmebagt rugbrød. Glutenfrit brød og fuldkornsbrød m/alm.
smør og laktosefri smør Dansk ost og frisk flødeost med purløg Pålæg og marmelade
Skyr og laktosefri yoghurt med toppings “Overnight” grød eller lignende Juice og
vand renset med kul.
			
Frokost: Dagens suppe med toppings 2 kolde retter samt 1-2 varme retter med kød
(fjerkræ, oksekød eller svinekød) Dagens fisk Tilbehør (pasta, ris eller kartofler) Grøntsager samt 1 vegansk ret Stor salatbuffet, hvor du kan blande din egen favorit salat m/
dressing og olie/balsamico Udvalg af forskelligt brød, fx økologisk rugbrød, glutenfrit
brød og fuldkornsbrød m/alm. og laktosefri smør Diverse oste Dessert Scandic vand
– med og uden brus.
			
Eftermiddag: Hjemmebagt kage eller crumble efter årstiden Knækbrød – fuldkorn,
surdej og glutenfri Rawbars Spreads, fx avocadocreme, hummus eller frisk ost med
granatæble 2 slags frisk, hjemmelavet juice eller limonade samt vand renset med kul.
			
Hele dagen: Bæredygtig kaffe Te, forskellige smagsvarianter Tørrede frugter og nødder Frisk frugt.
09.15 - 09.20 Velkomst
			Konferencier Daniel Nyboe Andersen siger velkommen og introducerer til dagens
program
			
09.20 - 10.10		 Er vores praksis mere forandringsresistent end vores retorik?
			
Erik Laursen, professor tilknyttet institut for læring og filosofi på AAU
			
11.10 - 10.40 Pause
10.40 - 11.20 Indsatsen over for børn og unge i en udsat position – hvad virker, hvad virker ikke
			
Jill Mehlbye, Docent, programleder for Børn og unge, cand.psyk., MPA, VIVE Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
			
11.20 - 12.00		 Betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en social begivenhed
			
Signe Hald Andersen, Forskningsleder og souschef cand.scient.soc, ph.d., Rockwoolfonden
12.00 - 13.00		 Frokost
13.15 - 13.45		 Benny Andersen Prisen 2017
			
Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
			 Benny Andersen Prisen uddeles for 8. år i træk på Børnekonferencen
			 Læs mere på www.bennyandersenprisen.dk
13.30 - 14.20		 Mentalisering, autoritet og magtstrukturer
			
Janne Østergaard, Hagelquist grundlægger af Center for Mentalisering, autoriseret
psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision
14.20 - 14.50		 Pause
14.50 - 15.40		 Sansemotorik og samspil – Forstå børn der er svære at forstå
			
Connie Nissen, Ergoterapeut aut. med speciale i børn og unge samt Theraplay terapeut
			
15.40			 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2019 - foråret 2019
			 Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk
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Velkommen til Børnekonferencen 2018
Det er ottende Børnekonferencen i træk - Børnekonferencen er blevet afholdt flere
forskellige steder, men afholdes nu på Bygholm for fjerde år i træk – simpelthen fordi vi
blev begejstrede for stedet ved afholdelsen i 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017
Børnekonferencen har de seneste år været fyldt godt ud, og der er igen i år risiko for, at vi må
melde alt udsolgt på et tidspunkt. Se eventuelt deltagerlisterne for de foregående år.

Erik Laursen
Er vores praksis mere forandringsresistent end vores retorik?
Den offentlige sektor implementerer i disse år mangfoldige arbejdsmodeller og
teorier i arbejdet med børn. Men forandrer vi vores praksis i samme udstrækning som vi forandrer de måder vi taler om vores praksis? Og sker der ikke ofte
det, at vi, – afhængigt af vores faglige baggrund-, forstår de samme begreber
forskelligt, og derfor drager forskellige konsekvenser af de samme modeller?
På baggrund af aktuel forskning vil oplægget opridse hvordan nye arbejdsmodeller, metoder og teorier bliver opsuget og brugt af moderne, komplekse organisationer som noget vi hører- og læser
om, snakker sammen om, overvejer og – måske – omsætter i praksis. Fokuspunktet er den vigtige
og vanskelige overgang fra tale til handling, samt dannelse af fælles forståelser af viden og modeller på tværs af fag og sektorer, som gør et meningsfuldt, koordineret samarbejde på tværs muligt.
Erik Laursen er sociolog og professor i læringsforskning på Aalborg Universitet, samt leder af CISKO,
et center for forskning i det socialfaglige arbejde med udsatte børn og unge. Flere af centerets
aktuelle forskningsprojekter vedrører implementering af metoder, viden og strategier i offentlige
organisationer.

Janne Østergaard Hagelquist
Mentalisering, autoritet og magtstrukturer
Undervisningen vil give en kort indføring i, hvordan mentaliseringsbegrebet og
de dertil hørende værktøjer kan bruges med udgangspunkt i Janne Østergaard
Hagelquist nye bog ”Mentalisering i familien”.
Derefter vil der være fokus på begreberne magt, autoritet og epistemisk tillid. Begreberne vil blive
belyst i forhold til forældrerollen, men også i forhold til samspillet mellem professionelle og borgere.
Igennem hele indlægget vil der være fokus på gennemgang af praktisk anvendelige modeller til at
forstå og understøtte arbejdet med mentalisering, magt, autoritet.
Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi
og supervision. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning
i arbejdet med forskellige klientgrupper.
Janne har deltaget i en lang række kurser om mentalisering på Anna Freud centeret London. Janne
er godkendt af Institut for Mentalisering, som på vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT udøvere i Danmark.
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Janne har startet Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og
anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i Danmark. Se www.centerformentalisering.dk
Janne har bl.a. udgivet bøgerne: ”Mentalisering i mødet med udsatte børn”, ”Mentalisering i pædagogik og terapi“, ”Mentaliseringsguiden” og ”Mentalisering i organisationen”.

Signe Hald Andersen
Betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en social begivenhed
I et nyt studie sætter Signe Hald Andersen og Rockwoolfonden fokus betydningen
af alder, når børn og unge eksponeres for en stressende, social begivenhed, som
f.eks. forældrenes skilsmisse, fars langvarige arbejdsløshed eller mors depression. Hun tager her udgangspunkt i ny viden om hvad toksisk stress betyder for en hjerne, der er under
udvikling – og i viden om hvilke dele af hjernen, der udvikler sig på forskellige tidspunkter i barn- og
ungdommen. I studiet viser hun, hvordan det at blive udsat for stress i de første leveår har konsekvenser på den lange bane og påvirker både barnets risiko for at begå kriminalitet, blive stofmisbruger, klare
sig dårligt i skolen mv. Og hun viser at også det, at blive udsat for stress i teenageårene på samme vis
har betydning på den lange bane. Under foredraget vil Signe Hald Andersen diskutere om og i hvilket omfang disse resultater afspejler stresspåvirkning på afgørende tidspunkter i hjernens udvikling.
Signe Hald Andersen er Forskningsleder og souschef cand.scient.soc, ph.d., Rockwoolfonden, Signe
Hald Andersen. Signe forsker i anbringelser af børn, kriminalitet – med særlig fokus på betydningen
af fars indespærring for børns udvikling – og i udsatte unge. Hendes seneste udgivelser omfatter
både artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter som Criminology og Journal of Marriage and
Family, såvel som bidrag til populærvidenskabelige bøger som ”Når man anbringer et barn” og
”Hvad ved vi om udsatte unge”.

Jill Mehlbye
Indsatsen over for børn og unge i en udsat position – hvad virker, hvad
virker ikke
Omfanget af børn og unge i en udsat position og i risiko for at blive marginaliseret i en række samfundsmæssige sammenhænge kan opgøres på forskellig
vis, men skønnes at udgøre mellem 2% til 6% af alle børn og unge i alderen 0-17
år i Danmark alt efter, hvordan det opgøres.
Børn og unge i en udsat position er børn og unge, der enten permanent eller midlertidigt er udsat
for stressende opvækstbetingelser eller livsomstændigheder, som påvirker deres trivsel og som kan
betyde, at de får store vanskeligheder i forhold til deres omgivelser og de udfordringer, de stilles
over for i skolen og videre i uddannelsessystemet.
I foredraget drøftes børns og unges reaktioner på stress, om hvordan de fagprofessionelles reaktioner på børn og unge i en udsat position kan styrkes, hvilke handlemuligheder de fagprofessionelle
har, og hvilke indsatser, der kan iværksættes med særlig fokus på indsatsernes effekt eller mangel
på effekt, herunder hvad der er afgørende for at en indsats virker.
Jill Mehlbye er Docent, programleder for Børn og unge, cand.psyk., MPA, VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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Connie Nissen
Sansemotorik og samspil – Forstå børn der er svære at forstå
Oplægget har fokus på børn, som er svære at forstå. Børn, som reagerer anderledes på sensoriske stimuli, har motoriske vanskeligheder eller har svært ved
at begå sig socialt.

Børneergoterapeut Connie Nissen, stiller skarpt på sanseintegration og deler ud af sine erfaringer
med den relationsbaserede behandlingsform Theraplay.
Omdrejningspunktet er børnenes evne til at tolke sansestimuli, have motorisk kontrol og deres evne
til at indgå i samspil med andre.
Connie Nissen vil kort, konkret og med både teori og praksiseksempler beskrive hvorfor viden om
Theraplay og om sanseintegration kan skabe mødeøjeblikke, der giver næring til børnenes hjerne
og nervesystem, ligesom det danner grobund for ro og fordybelse.
Det er gode pædagogiske redskaber og velegnede metoder til at hjælpe børn, der kan være svære
at nå.
Når vi møder børn, der bekymrer os, er vi nødt til at gøre os grundige overvejelser om årsagen til,
hvorfor deres adfærd er anderledes, ligesom vi er forpligtede til at skabe den gode relation og tage
ansvar for stemningen og samspillet. Når vi forstår børnenes sensoriske bearbejdnings-vanskeligheder og møder dem med gode samspil, er vi allerede i gang med at bane vejen for positiv udvikling!
Connie Nissen er autoriseret ergoterapeut og har i 28 år haft sin egen ergoterapeutiske praksis for
børn og unge i Næstved. Hun udgav i oktober 2016 bogen: ”Sansemotorik og Samspil. Forstå børn
der er svære at forstå”, som både beskriver teori og masser af praksiseksempler.
Connie Nissen er kendt som en uhøjtidelig underviser, der i mange år har afholdt kurser for både
sundhedspersonale og pædagogisk personale, ligesom hun har afholdt kurser for plejefamilier i
mange kommuner.

Vel mødt på Børnekonferencen 2018
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VI SØGER NOMINEREDE TIL BENNY ANDERSEN PRISEN 2018
Indstil din kollega nu! Kender du en person, der arbejder med børn og/eller unge.
En person, der er rigtig god til sit job. Dedikeret. Og gør en forskel?
Benny Andersen Prisen uddeles 13. marts 2018 for 8. år i træk – og altid
på Børnekonferencen
Prisen går til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for nogle børn og/eller unge, der har brug for den særlige forskel!
Se de første 7 års vindere – og find inspiration til de gode indstillinger her:
http://bennyandersenprisen.dk/tidligere-vindere/
Frist for indstillinger er i år 1. marts 2018.
Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende foto.
Indstillinger sendes til: info@bornekonferencen.dk
Vinderen får 10.000 kr. og et diplom, bog og blomster personligt overrakt af forfatteren Benny Andersen
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PRISER
Deltagelse pr. person:
Gruppetilmelding (4 personer):

kr. 1.896,00 excl. moms
kr. 6.384,00 excl. moms

Ved flere end 4 tilmeldinger får alle deltagere naturligvis rabat.
(Fx 5 samtidige tilmeldinger: kr. 7.980,00 excl. moms)
Ved tilmelding bør fremgå navn, titel, arbejdsplads samt betalers cvr. eller Ean. nr.
TILMELDING til Børnekonferencen 2018, tirsdag d. 13. marts 2018
Tilmelding foregår i år via en særlig tilmelding, som I finder her
Hvis der er nogle problemer med tilmeldingssiden eller lignende, så er I naturligvis
altid velkomne til at sende en email til info@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 12. marts 2018 - dagen inden Børnekonferencen 2018.
Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger (min. 4 tilmeldinger på en gang).
Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 100,- pr. rykker.
Øvrige betingelser: http://bornekonferencen.dk/om-boernekonferencen/formelt/
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Børnekonferencen
Tlf: 23 23 61 09
Mail: info@bornekonferencen.dk
Cvr.nr. 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4575631792

Scandic Bygholm Park er en moderniseret herregård fra 1775. Slottet tilhører Horsens Kommune,
men drives af Scandic Hotellerne.
Stedet byder på rummelige og lyse mødelokaler med udsigt til parkanlæg, skov og sø. Særligt i restauranten – med en naturskøn panoramaudsigt over parken – oplever man det historiske vingesus.
Faciliteter
Internet: Trådløs (gratis for deltagere)
Værelser: 142 (eventuelle værelser bestilles direkte hos hotellet)
Parkering: Gratis
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 motorvejens frakørsel 56 (se tidstabeller på www.billund-lufthavn.dk). Fra tankstationen kan du
tage en taxa direkte til Scandic Bygholm Park.

