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Velkommen til Børnekonferencen 2012
Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på det utroligt flotte og stemningsfulde Bygholm Slot 200 meters gang fra Horsens banegård gennem den smukke Bygholm
Park.
De substantielle indlæg med høj faglighed og fokus på vigtige og aktuelle forhold angående
børn med særlige omstændigheder leveres af Søren Hertz og Kari Killén og suppleres med et lidt
kortere indlæg af Stinne H Mathiasen.
Søren Hertz er Børne- og ungdomspsykiater og forfatter til bogen Børne- og Ungdomspsykiatri
- Nye Perspektiver og Uanede muligheder. Søren Hertz er en karismatisk foredragsholder, der har
en evne til at ramme de aktuelle problemstillinger knivskarpt og med smittende optimisme.
I konferencens måske vigtigste og mest aktuelle oplæg: ”Fra støtte- og hjælpesystemer til opbygning af udviklingssystemer - Hvordan møder vi børns og unges invitationer til deres omgivelser?”
tager Søren Hertz blandt andet fat på de mange økonomiske nedskæringer og det aktuelle tema
om inklusion, der kræver visionære løsninger, så vi ikke havner i pseudoinklusion og børn og unge
på tålt ophold.
Kari Killén er socionom, Dr. phil og forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om Opvekst,
Velferd og Aldring).
Kari vil tage udgangspunkt i hendes seneste bog “Omsorgssvigt II”, der udkommer i foråret 2012.
Den norske titel er ”Sveket II. Ansvar og (be)handling.”
Stinne Højer Mathiasen er Specialkonsulent cand.scient.pol. og ph.d. Som forsker hos KREVI har
hun de senere år studeret nøje, hvad det er de kan i Sverige. Måske er der inspiration at hente i
Sverige, når vi ønsker at få bedre styr på økonomien uden at tilsidesætte den faglige kvalitet.
Konferencen indledes af Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen og KLs formand, borgmester i Horsens Jan Trøjborg.
Igen i år vil Benny Andersen Prisen naturligvis blive uddelt af Benny Andersen selv på konferencen. Se evt. www.bennyandersenprisen.dk
Bygholm slot er med sin 800-årige historie indrettet med topmoderne konferencefaciliteter, og vil
danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2012.
Vel mødt til Børnekonferencen 2012.

Program Børnekonferencen 2012 - Tirsdag d. 20. marts 2012
08.30 - 09.30 Ankomst og registrering. 				
Download program 2012 PDF
			
Om formiddagen vil der være formiddagsbuffet med brød, pålæg, ost, marmelade, frisk frugt og
basser, kaffe og the.
11.45 - 12.40		Konferencefrokost inkl. 1 vand.
I løbet af eftermiddagen vil der være buffet med flere slags kager, frugtsalat, frisk frugt, kaffe og
the.
09.30 - 09.40 Velkommen til Børnekonferencen 2012
			 Jan Trøjborg, Formand for KL og borgmester i Horsens
09.40 - 10.00 Åbning af Børnekonferencen 2012
			 Lisbeth Zornig Andersen, Formand for Børnerådet
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.45	Fra støtte- og hjælpesystemer til opbygning af udviklingssystemer –
Hvordan møder vi børns og unges invitationer til deres omgivelser?			
Søren Hertz, Børne - og ungdomspsykiater
11.45 - 12.40 Konferencefrokost inkl. 1 vand.
12.40 - 13.10 Benny Andersen Prisen 2012
			 Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
13.10 - 13.40 Hvad gør svenskerne?
			 Stinne Højer Mathiasen, Specialkonsulent cand.scient.pol. og ph.d.
13.40 - 13.55 Pause
13.55 - 14.40 Omsorgssvigt - ansvar og (be)handling 1. del
			 Kari Killén, Socionom, Dr. phil og forsker
14.40 - 15.05 Pause
15.05 - 15.50 Omsorgssvigt - ansvar og (be)handling 2. del
			 Kari Killén, Socionom, Dr. phil og forsker
15.50			 Tak for denne gang
			 På gensyn til Børnekonferencen 2013

PRISER
Deltagelse pr person:
kr. 1.695,00
Gruppetilmelding (4 personer):
kr. 5.995,00
Tillæg - Gruppetilmelding pr person: kr. 1.498,75
Eksempel, 5 samtidige tilmeldinger:
Alle priser er excl moms.

Pris i alt kr. 5.995 + kr. 1498,75 = kr. 7.493,75

TILMELDING
Tilmelding til Børnekonferencen 2012, tirsdag d. 20. marts 2012, 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
19. marts 2012 - dagen inden Børnekonferencen 2012.
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.

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 motorvejens frakørsel 56 (se tidstabeller på www.billund-lufthavn.dk). Fra tankstationen kan du
tage en taxa direkte til Scandic Bygholm Park.

Booking af foredragsholdere

ForedragsEksperten
- book giraffen her

Bestil foredrag på http://www.girafbooking.dk

