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Velkommen til Børnekonferencen 2016 
Det er sjette Børnekonferencen i træk - og femte 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.

Jonas Keiding Lindholm 
Red Barnets nye generalsekretær, sociologen og nødhjælpsveteranen Jonas Keiding Lindholm, 
byder velkommen til Børnekonferencen 2016. Ved sin tiltrædelse i november 2015 sagde Jonas 
blandt andet: ”..alt for mange børn er ramt af fattigdom, mobning, vold og andre overgreb. Red 
Barnet nyder heldigvis en enorm tillid i befolkningen. En af mine vigtigste opgaver bliver at værne 
om den tillid og omsætte den i konkrete indsatser, så vi kan redde, beskytte og styrke endnu flere 
af de dårligst stillede børn.”

Susan Hart 
Susan Hart er den mest efterspurgte foredragsholder i Børnekonferencens historie. Utallige 
gæster har i årenes løb efterspurgt et foredrag med Susan Hart. I 2016 gæster Susan, der er cand. 
psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi, endelig Børnekonfe-
rencen med et foredrag om ”Relationer og den følsomme hjerne”, hvor vi vil få indsigt i, hvordan 
barnet udvikler sig i relation til sine omsorgspersoner samt en forståelse af, hvad der sker i de 
tilfælde, hvor barnet udsættes for belastninger, fx igennem forældres indbyrdes konflikter, skils-
misse eller gennem fravær af primær tilknytningsperson. 

Hanne Warming 
Hanne Warming er sociolog, professor, og barndomsforsker. Hun fortæller om Tillid i det pæda-
gogiske og sociale arbejde med børn: Hvad er tillid, hvorfor er det vigtigt, hvordan skabes og 
ødelægges den. Inddragelse af børns perspektiver i daginstitutioner, skoler og det sociale arbejde 
med udsatte børn og unge er centralt i Hannes forskning. Hun er tidligere medlem af Børnerådet 
og modtog Børnesagens Fællesråds Pris for projektet Børnetinget i 2005. Hanne er forfatter til 
bogen ‘Børneperspektiver. Børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde’ fra 
2012. 

Bjørg Kjær 
Som forsker under forskningsprogrammet ’Barndom, ungdom og institution – pædagogiske an-
tropologiske perspektiver’ har Bjørg Kjær siden 1980’erne beskæftiget sig indgående med børne-
området.
Bjørg Kjærs oplæg tager udgangspunkt i omstillingen til inklusion – og hvad denne omstilling har 
af betydning for de kollegiale relationer og ved den professionelle identitet. Med nedslag i dagtil-
budsområdet og indskolingen. Bjørg er en af de helt aktuelle forskere, når det handler om børne-
området. Indenfor det seneste år har hun udgivet ikke mindre end tre publikationer, hvoraf den 
seneste bærer titlen ’Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø’.
 
 
 

http://bornekonferencen.dk/tilmelding/deltagerliste.aspx


Mette Lindgaard 
Mette Lindgaard har 18 års erfaring med udvikling af udsatte børn- og ungeområdet og har bl.a. 
gennemført Projekt Forebyggelseskommuner, udvikling af resultatdokumentation på området 
for udsatte børn og unge, udvikling af plejefamilieområdet, udvikling af helhedsorienterede 
indsatser for udsatte familier og mange andre projekter for stat og kommuner. På børnekonfe-
rencen 2016 deler hun helt ny viden fra dugfriske projekter og cases, og fortæller således hvordan 
vi kan komme tættere på at vide, om vores indsatser for sårbare børn og unge virker, hvordan vi 
får viden om nytten af indsatserne, og hvordan denne viden kan bruges til at styrke og udvikle 
området. 
 
Per Larsen blev i december 2015 genudpeget som formand for Børnerådet. Vi er meget glade for, 
at Per Larsen har valgt at gæste Børnekonferencen igen og sige de afsluttende ord i 2016. 
 
Lisbeth Zornig Andersen, der fik meget ros i 2013, 2014 og 2015, har fået genvalg som konferen-
cier og ordstyrer hele dagen. Tidligere deltagere skriver bla.: ”Det er fantastisk med en som ken-
der til emnerne” og ”Helt igennem fantastik og kompetent dame”.

For sjette 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, 2014 og 2015, så 
vi er overbeviste om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2016.

Vel mødt på Børnekonferencen 2016 
 
”Jeg vil gerne sige, til andre at de skal deltage næste år, og at det altid er en smadder god oplevelse og 
en berigelse.” - Rita Kristensen, konsulent, pædagogik og integration, Aarhus 
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Program Børnekonferencen 2016 - Onsdag d. 16. marts 2016 
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 2016 

09.30   - 09.50 Velkomst
   Jonas Keiding Lindholm
   Generalsekretær for Red Barnet
09.50   - 10.40  Professionel identitet, Kollegiale relationer og Inklusion
   Bjørg Kjær
   Lektor, ph.d. 
10.40   - 11.10 Pause
11.10   - 12.00 Tillid i det pædagogiske og sociale arbejde med børn
   Hanne Warming
   Sociolog, professor, og barndomsforsker
12.00   - 13.00 Frokost
13.00   - 13.30 Benny Andersen Prisen 2016
   Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
   Benny Andersen Prisen uddeles for 6. år i træk på Børnekonferencen 
   Læs mere på www.bennyandersenprisen.dk
13.30   - 14.15 Får vi nok ud af vores indsatser til udsatte børn og unge?
   Mette Lindgaard
   Partner i Deloitte og ansvarlig for velfærdsområdet i Danmark og internationalt
14.15   - 14.45 Pause 
14.45   - 15.45 Relationer og den følsomme hjerne
   Susan Hart
   cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi
15.45  - 16.15 Afrunding 
   Per Larsen 
   Formand for Børnerådet
16.15   - 16.20 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2017 - foråret 2017
   Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk

http://bornekonferencen.dk/program/oplaegsholdere/lisbeth-zornig-andersen.aspx
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PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 1.896,00  excl. moms
Gruppetilmelding (4 personer):  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 2016, onsdag d. 16. marts 2016 
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 15. marts 2016 - dagen inden Børnekonferencen 2016.

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.

https://bornekonferencen.nemtilmeld.dk/1/
mailto:info%40bornekonferencen.dk?subject=


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 2016


