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Velkommen til Børnekonferencen 2015 
Det er femte Børnekonferencen i træk - og fjerde gang, at den afholdes på det utroligt flot-
te 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 risiko for, at vi må 
melde alt udsolgt på et tidspunkt. Se eventuelt deltagerlisterne for de foregående år.

Ida Schwartz ph.d. i psykologi, arbejder med og underviser i tværprofessionelt arbejde med in-
klusion. Hun vil holde et foredrag om konflikter med og om børn, og blandt andet sige noget om, 
hvordan man kan gøre en forskel i det mylder af professionelle, der ofte omgærder børn i vanske-
ligheder. 

For første gang har Børnekonferencen i 2015 foredrag af en advokat. Familierets Advokat & Bør-
nerettighedsjurist Gry Rambusch, der selv er vokset op i et hjem med vold, svigt og alkoholisme 
trækker klare paralleller til de familie- og børnesager som hun arbejder med. Et yderst relevant 
foredrag for alle deltagende faggrupper på Børnekonferencen.

Professor i filosofi Steen Wackerhausen vender som lovet og ønsket tilbage til Børnekonferencen 
2015. I 2011 holdt han konferencens mest populære foredrag og nu er han klar igen med ”flerdi-
mensionelle trusler mod børneområdet”, hvori han problematiserer brugen af børne-fremmede 
udtryk fra økonomi, markedstænkning og New Public Management på børneområdet.

Ph.d, forfatter og ekspert i inklusion, Rasmus Alenkær, fortæller om den ekskluderende fortællings 
natur, og vil i den forbindelse bidrage med en række redskaber og tiltag, der skaber inkluderende 
modfortællinger og ansvar for fællesskabi sit foredrag med titlen ”Fra ekskluderende fortællinger 
til ansvar for fællesskab”.

Børnekonferencen 2015 bliver åbnet af Formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg  
Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, der er uddannet lærer og tidligere folketingsmedlem. 
 
Vibe Klarup Voetmann, der er Næstformand for Børns Vilkår, formand for Frivilligrådet samt tidli-
gere direktør i Danner og PsykiatriFonden runder Børnekonferencen 2015 af. 

Lisbeth Zornig Andersen, der fik meget ros i 2013 og 2014, har fået genvalg som konferencier og 
ordstyrer hele dagen. Tidligere deltagere skriver bla.: ”Det er fantastisk med en som kender til 
emnerne” og ”Helt igennem fantastik og kompetent dame”.

For femte 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 vilkå-
rene 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. For-
plejningen og rammarne fik flotte ord med fra konferencedeltagerne i 2012, 2013 og 2014, så vi er 
overbeviste om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2015. 

Vel mødt på Børnekonferencen 2015
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Program Børnekonferencen 2015 - Tirsdag d. 24. marts 2015 
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 2015 

09.30   - 09.50 Velkomst
   Thomas Adelskov
   Formand for KĹs Social- og Sundhedsudvalg, borgmester i Odsherred kommune
09.50   - 10.40  Fra ekskluderende fortællinger til ansvar for fællesskab
   Rasmus Alenkær
   Psykolog, PhD., forfatter 
10.40   - 11.10 Pause
11.10   - 12.00 Konflikter med og om børn
   Ida Schwartz
   Cand. psych., ph.d. og lektor
12.00   - 13.00 Frokost
13.00   - 13.30 Benny Andersen Prisen 2015
   Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
   Benny Andersen Prisen uddeles for 5. år i træk på Børnekonferencen 
   Læs mere på www.bennyandersenprisen.dk
13.30   - 14.15 De kalder mig Mønsterbryder
   Gry Rambusch
    Advokat, klummeskribent, ”Barnets advokat”, bestyrelsesformand for organisatio-

nen ”Baglandet”
14.15   - 14.45 Pause 
14.45   - 15.45 F lerdimensionelle trusler mod børneområdet
   Steen Wackerhausen
   Professor i filosofi
15.45  - 16.15 Afrunding 
   Vibe Klarup Voetmann 
   Næstformand for Børns Vilkår, formand for Frivilligrådet
16.15   - 16.20 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2016 - onsdag d. 16. marts 2016
   Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk
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PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 1.895,00  excl. moms
Gruppetilmelding (4 personer):  kr. 6.495,00 excl. moms 
 
Ved flere end 4 tilmeldinger får alle deltagere naturligvis rabat.  
(Fx 5 samtidige tilmeldinger:  kr. 8.118,75 excl moms) 
 
Ved tilmelding bør fremgå navn, titel, arbejdsplads samt betalers cvr. eller Ean. nr.

TILMELDING
Tilmelding til Børnekonferencen 2015, tirsdag d. 24. marts 2015, 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 23. marts 2015 - dagen inden Børnekonferencen 2015.

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. 
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