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Velkommen til Børnekonferencen 2017 
Det er syvende Børnekonferencen i træk - og sjette gang, at den afholdes på det utroligt 
flotte og stemningsfulde Bygholm Slot ved den smukke Bygholm Park og Horsens Bane-
gård.

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.

Brenda Taggart
Det er i år lykkedes os at få den internationalt anerkendte engelske forsker Brenda Taggart, der 
siden 1997 har været en af hovedkræfterne i det store engelske forskningsprojekt EPPSE (Effective 
Pre-school, Primary and Secondary Education Project), der har fulgt over 3000 børn fra dagtil-
budsalderen og op gennem uddannelsessystemet. Resultaterne er klare: Dagtilbud af høj kvalitet 
har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Oplægget er på engelsk.

Anne Marie Villumsen
Anna Marie Villumsen er ph.d., autoriseret psykolog, lektor samt ansvarlig for forskningsprogram-
met udsatte børn, unge og voksne v/ VIA University College. Anne Marie er pt. konstitueret Cen-
terchef for UC sektorens Nationale Videncenter for Udsatte Børn og Unge.  

Anne Maries oplæg fokuserer på den forskningsbaserede viden om tværprofessionelt samarbej-
de, og hvilke implikationer denne viden har for praksis. Kort sagt: Hvordan kan det lykkes at skabe 
et samarbejde, der er andet og mere end koordinering og deling af viden?

Andreas Rasch-Christensen
Andreaś  oplæg vil, med afsæt i aktuel forskning af dagtilbuds- og skoleområdet, forsøge at pege 
på, hvilke muligheder og udfordringer et tidligt fokus på læring kan indeholde. Det vil også ind-
drage de seneste politiske ændringer af de danske dagtilbud og skoler.

Ph.d. Andreas Rasch-Christensen er medlem af Formandskabet for Rådet for Børns Læring, forsk-
ningschef ved VIA University College og har omfattende erfaring med at gennemføre og lede 
forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder.

Barbara Hoff Esbjørn
Barbara Hoff Esbjørn er professor MSO ved Københavns Universitet, hvor hun er daglig leder af 
Center for Angst.
Barbara Hoff Esbjørn vil komme ind på angstens fremtoning og dernæst fortælle om to aktuelle 
behandlingsprojekter fra Center for Angst.
Derudover vil Barbara Hoff Esbjørn fortælle om Metakognitiv terapi til børn med generaliseret 
angst og Hjælp til Selvhjælp” og er et forældregruppebaseret selvhjælpsprogram til børn med 
moderate grader af angst.  

Lisbeth Zornig Andersen, der de senere år har fået meget ros i evalueringerne, har fået gen-
valg 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”.

http://bornekonferencen.dk/tilmelding/deltagerliste.aspx
http://bornekonferencen.dk/program/oplaegsholdere/lisbeth-zornig-andersen.aspx


For syvende 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. Det er suverænt Benny selv, der afgør i hvil-
ken grad, han ønsker at deltage. For syvende år i træk prioriterer han deltagelse i prisuddelingen 
øverst i sin kalender - i 2016 afviste han sågar en invitation fra selveste Dronning Margrethe for at 
kunne være tilstede.  

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 2012-2016, så vi er overbe-
viste om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2017. 

Vel mødt på Børnekonferencen 2017

”En dag hvor jeg lades op af farverig inspiration, engagement og sprudlende netværk.”
- Lene Højer, leder, Ryom Realskoles Kostafdeling, 2016 

”Jeg synes, det var helt fantastisk godt i år! Sidste år var min første gang og det var godt, men i år var 
fantastisk, meget relevant og vedkommende for mit arbejde som institutionsleder.”
- Christina Olsen, Daginstitutionsleder, Rødovre, 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, 2015

http://www.bennyandersenprisen.dk


Program Børnekonferencen 2017 - Onsdag d. 22. marts 2017 
08.15 - 09.10 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 2017 

09.10 - 09.15 Velkomst
    Lisbeth Zornig Andersen siger velkommen og introducerer til dagens program
   
09.15  - 11.00   Brenda Taggart
   Part 1 - The Research and the Benefits of Early Investment 
   15 min pause 
   Part 2 - Quality and Pedagogy 
   Brenda Taggart 
   Senior Visiting Research Associate at UCL’s Institute of Education 
 
11.00 - 11.30 Pause 

11.30  - 12.15 Børns og forældres stemme i det professionelle og tværprofessionelle arbejde
   Anne Marie Villumsen
   
12.15  - 13.15  Frokost 

13.15  - 13.45  Benny Andersen Prisen 2017
   Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist
   Benny Andersen Prisen uddeles for 7. år i træk på Børnekonferencen 
   Læs mere på www.bennyandersenprisen.dk 

13.45  - 14.30  Læring bor ikke i det enkelte barn
   Andreas Rasch-Christensen
    Forsknings- og udviklingschef. Ph.D VIA University College, medlem af Formandska-

bet for Rådet for Børns Læring 

14.30  - 15.00  Pause 
 
15.00  - 16.00  Angst hos børn: To projekter fra Center for Angst 
   Barbara Hoff Esbjørn
   
16.00   Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2018 - foråret 2018

   Forslag til indhold modtages allerede nu på info@bornekonferencen.dk

http://bornekonferencen.dk/program/oplaegsholdere/lisbeth-zornig-andersen.aspx
http://bornekonferencen.dk/program/oplaegsholdere/lisbeth-zornig-andersen.aspx
http://www.bennyandersenprisen.dk
http://www.bennyandersenprisen.dk
mailto:info%40bornekonferencen.dk?subject=


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 2017, onsdag d. 22. marts 2017 
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 21. marts 2017 - dagen inden Børnekonferencen 2017.

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://ctku.nemtilmeld.dk/2
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 2017


