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Program Børnekonferencen 2019 - tirsdag d. 7. maj 2019 
08.15 - 09.00 Ankomst og registrering
   
09.00 - 09.05 Velkomst
 
09.05  - 10.00   Nye muligheder for at ”skræddersy” og evaluere vores indsats overfor børn, unge, 

voksne og familier med følelsesmæssige, relationelle og/eller mentaliserende ud-
fordringer

    Jesper Birck, Autoriseret cand. psych., og arbejder til dagligt med supervision, ud-
redning, terapi og undervisning

    
10.00 - 10.30 Pause 

10.30  - 11.00 Hvordan skaber vi drømmebyggere?
    Johan Frederik Banzhaf, Studieadjunkt ved Sport Sciences og stifter af CultureLead
   
11.00  - 11.45  Socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet 
    Inge M. Bryderup, Professor i socialt arbejde på Institut for sociologi og socialt 

arbejde

11.45  - 12.10  Se mor jeg danser 
   Puk Elgård, Mønsterbryder, journalist, radio- og TV-vært samt forfatter

12.10  - 13.00  Frokost 

13.00  - 13.30  Benny Andersen Prisen 2019
    Benny Andersen Prisen uddeles for 9. år i træk. Desværre uden Benny Andersens 

deltagelse, da han forlod os 16. august 2018. Donationer fra bisættelsen bidrager til, 
at præmiesummen i 2019 er rekordhøj med 50.000 kr. til vinderen og 5.000 til såvel 
nr. 2 og 3. Bennys enke og Bennys datter vil deltage.

13.30  - 14.05  Nonverbal interaktion i familien gennem musik
   Stine Lindahl Jacobsen, Lektor ph.d. og leder af Musikterapi Aalborg Universitet 
 
14.05  - 14.50  Potentialeledelse 
    Ole Henrik Hansen, Lektor ph.d. Forsker i dagtilbudspædagogik med særlig fokus 

på de yngste børn

14.50  - 15.15  Pause (kage)
 
15.15  - 16.00  Fordomme og ”snuptagsløsninger” i socialpolitik og socialt arbejde
   Morten Ejrnæs, Lektor i teorier om sociale problemer

16.00    Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2020 - foråret 2020

    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) Grønt-
sager 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 nød-
der. Frisk frugt. 
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Velkommen til Børnekonferencen 2019 
Det er med glæde, at vi i år kan præsentere dette flotte program med ikke mindre end seks 
dygtige og engagerede foredragsholdere – et stærkt hold af danske eksperter, som alle 
brænder for at gøre en forskel på børneområdet.

Puk Elgård
Se mor, jeg danser
Puk Elgårds nye erindringsbog, der udkommer i januar 2019, hedder Se mor, jeg 
danser. Det er en hyldest til livet. Det er også fortællingen om en ukuelig tro 
på, at man kan vælge sin egen vej på trods af en udfordrende barndom. Puk 
Elgård fortæller historien om at komme til verden som erstatningsbarn, om at 
kæmpe med angst og om den livsvigtige beslutning om at bryde tavsheden.

Da Puk Elgårds forældre mistede deres syvårige datter Pia var lægernes eneste råd: “Få et andet barn 
med det samme.” Lige efter begravelsen blev Puk undfanget og kom til verden som det, hun selv 
kalder et erstatningsbarn. Selvom Puk kun var seks år, da hun opdagede sandheden om sin søster, 
forstod hun langsomt familiens tab og påtog sig opgaven med at forsøge at holde forældrene på 
fode. Men sorgen havde slået dybe revner i fundamentet. Opvæksten var præget af forældrenes 
store forbrug af alkohol og piller og af farens ludomani og morens skrøbelige psyke – og den tavs-
hed, sorgen havde lagt over familien.

Puk Elgård har gennem hele sit liv været fast besluttet på at være en mønsterbryder. På en rejse til 
New Mexico får hun muligheden for at gennemgå nogle ældgamle og hemmelighedsfulde indianer-
ritualer. Under trommedans og fuldmåne kommer minderne krybende frem, og pludselig er hun tæt-
tere på tragedien end nogensinde før. Foredraget er en ganske kort smagsprøve på, hvad der venter 
i bogen samt et par enkelte af Puk Elgårds vigtigste budskaber til deltagerne i Børnekonferencen.

Puk Elgård vil desuden medvirke ved overrækkelsen af Benny Andersen Prisen.

Puk Elgård er radio- og TV-vært samt forfatter. Hun er bl.a. kendt fra tv-programmerne By på skrump, 
Her er dit liv, Aftenshowet, Hokus Krokus og Go’ Morgen Danmark. I 2011 modtog hun Billedbladets 
pris som årets bedste kvindelige tv-vært. Og ligeledes i 2011 modtog hun tv-branchens egen pris 
TV-prisen, som årets bedste kvindelige tv-vært. I 2017 modtog Puk Elgård Billedbladets pris TV-guld 
for Årets kvindelige underholdningsvært. Siden 2012 har Puk Elgård været redaktør af brevkassen 
Kære Puk i Familiejournalen.

JESPER BIRCK
Nye muligheder for at ”skræddersy” og evaluere vores indsats overfor 
børn, unge, voksne og familier med følelsesmæssige, relationelle og/eller 
mentaliserende udfordringer
Hvert år bruges der i Danmark mange faglige og økonomiske ressourcer på at 
støtte børn, unge og voksnes kompetencer. Fx bruges der ressourcer på at vur-
dere børns kognitive funktioner for at give dem den optimale skoleplacering, 

og unge og voksne støttes fx gennem arbejdsprøvning. Der opleves samtidig et stigende behov for 
at forholde sig til børn, unge og voksnes følelsesmæssige kompetencer og udfordringer såvel som 
forældres evne til at støtte børnenes udvikling for bedst muligt at kunne målrette indsatsen, så den 
også rettes imod at udvikle følelses-, personlighedsmæssige og sociale kompetencer.
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I dag tilbydes der mange forskellige gode indsatser for at støtte børn og unges trivsel, bl.a. gennem 
familieintervention og indsatser i pædagogiske miljøer. Det er samtidig nødvendigt både at udvikle 
metoder til at vurdere hvilken indsats, der bedst muligt matcher udviklingspotentialet, men også til 
at vurdere effekten af indsatsen.

I oplægget vil Jesper Birck præsentere en ny vurdering, nemlig Emotional Development Scale (EDS). 
Han vil både kort præsentere EDS samt empiri og erfaringer fra udviklingen af den. Jesper vil forklare, 
hvad formålet var med at udvikle metoden samt hvilke dilemmaer og udfordringer, som han er 
stødt ind i i forbindelse med teoretisk at indfange noget så komplekst og dynamisk som emotionel 
udvikling. Endelig vil Jesper Birck kort komme med bud på dilemmaer og muligheder for at tilpasse 
interventionsplaner og ligeså i forhold til at måle effekten af indsatsen.

Head-liners:
• Hvilken viden har vi i forbindelse med udviklingen af EDS fået om børns udvikling, som kan hjælpe 

os med i praksis at støtte børn, unge og voksnes emotionelle og relationelle kompetencer?
• Hvad kan vores empiri fortælle om, hvordan vi kan blive bedre til i praksis at møde børn i deres 

nærmeste udviklingszone?
• Eksempler på vurderingsmetoder, baseret på tilknytnings- og udviklingspsykologi der kan tilpasse 

interventionsplaner og måle forandring over tid i forhold til følelses-, personlighedsmæssige og 
sociale kompetencer?

• Hvilke oplysninger giver disse vurderingsmetoder, og hvad mangler vi fortsat?

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., og arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi 
og undervisning. Hans primære arbejdsområde er rettet mod belastningsreaktioner og traumer 
herunder børn og unge, der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer.
Jesper Birck er mentor hos CTA supervisor for organisationer og individer der er under certificering 
i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).
Jesper Birck er certificeret i Bruce D. Perrys udredning Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) 
samt certificeret som underviser og supervisor i Perrys neurosekventielle tilgang hos Perrys Child 
Trauma Academy i Houston. Han har gennem tre faser uddannet sig hos Bruce D. Perry og the Child 
Trauma Academy (CTA).

Tidligere har Jesper Birck arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, været 
krisepsykolog, behandler af stress og belastningstilstande hos voksne, psykologfaglig leder i kom-
mune, samt undervist på Aarhus Universitet.

Inge M. Bryderup
Socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet
I oplægget redegøres for generelle socialpolitiske tendenser på anbringelses-
området med vægten lagt på de udfordringer, som det stigende antal fami-
lieplejeanbringelser medfører.
 
På børn- og ungeområdet findes forskellige typer af anbringelsesformer, som 

ifølge de seneste tal fra 2017 til sammen rummer knap 12.000 børn og unge. Heraf anbringes i 2017 
godt 60 % i familiepleje, 17,5 % på døgninstitutioner og 14,2 på opholdssteder, mens 6,6 % anbringes 
på kost- og efterskoler med videre.

Godt 1 % af alle børn og unge i Danmark er anbragt uden for hjemmet i 2017, hvilket har været 
tilfældet i mere end hundrede år. De seneste 5-10 år er antallet af børn og unge, der anbringes i 
familiepleje, steget stødt til fordel for andre former for anbringelser. Langt de fleste af børnene og 
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de unge – cirka 8.500 – er nu anbragt i familiepleje, mens cirka 4.500 børn og unge er anbragt på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det betyder formodentlig, at børn og unge 
med mere komplekse problemstillinger, der førhen blev anbragt på døgninstitution, i dag anbringes 
i familiepleje.

Inge M. Bryderup er Professor i socialt arbejde på Institut for sociologi og socialt arbejde på Aalborg 
Universitet. Hun har gennem mere end 25 år forsket i forskellige problemstillinger i forhold til so-
cialt udsatte børn og unge samt deres familier. Den seneste undersøgelse har omhandlet en række 
forhold omkring danske familieplejere og de børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Inge M. 
Bryderup blev i november 2017 tildelt Børnesagsprisen for sin banebrydende forskning i forhold 
til socialt udsatte børn, unge og deres familier. Det er første gang, prisen går til en forsker. Hendes 
forskning dokumenterer bl.a., at over halvdelen af de anbragte 4.770 børn og unge, der indgår i un-
dersøgelsen, har omfattende vanskeligheder og komplekse behov. At hver tredje af familieplejerne 
ikke får supervision – og at hver femte familieplejer ikke har fået den lovpligtige efteruddannelse.

Bogen Familiepleje i Danmark udkom på Klims forlag i 2017.

Ole Henrik Hansen
Potentialeledelse
Oplægget har fokus på børn, som er svære at forstå. Børn, som reagerer an-
derledes på sensoriske stimuli, har motoriske vanskeligheder eller har svært 
ved at begå sig socialt.

I danske dagtilbud, er det ikke alle pædagogiske ledere formår at lede, i den 
forstand at ildsjæle og solidt arbejdende personale lades i fred. Denne laden stå til, efterlader disse 
resursestærke medarbejdere i et tomrum, hvor de mister deres motivation og når der opstår for-
andringsbehov, så besidder de ikke længere den nødvendige energi og motivation. Taberne er 
børnene. Det synes at være en udfordring for lederne at finde balancen mellem på den ene side at 
lede og på den anden side at give personale plads til at være innovative med deres faglighed.

Ole Henrik Hansen er lektor ph.d. Aarhus Universitet og forsker i dagtilbudspædagogik med særlig 
fokus på de yngste børn. De seneste forskningstemaer er værdier i Nordiske dagtilbud, særligt værdi-
erne: Omsorg, demokrati og opdragelse. De yngste børns venskaber og Nordisk dagtilbudspædagogik.

Morten Ejrnæs
Fordomme og ”snuptagsløsninger” i socialpolitik og socialt arbejde
Social arv, ghettoopvækst, modtagelse af kontanthjælp og andre ”enfaktor-
forklaringer” fremstilles ofte som årsagerne til  børns alvorlige sociale pro-
blemer. Realiteten er imidlertid, at vi hverken ved særlig meget om, hvorfor 
problemerne opstår, eller hvilke indsatser der kan afhjælpe eller forebygge 
problemerne. I denne situation stilles der ofte krav om, at det sociale arbejde 

skal evidensbaseres.

Politikerne erklærer, at lærere, pædagoger, socialrådgivere  og andre professionelle ikke skal ”famle i 
blinde”, men at det de bare skal gøre det, ”der virker”. Resultatet bliver imidlertid hyppigt ”snuptags-
løsninger”, som ikke fører til reelle forbedringer for de berørte børn, men i stedet i mange tilfælde til 
fordomsfuld udpegning af målgrupper, der kan føre til stigmatisering og selvopfyldende profetier.

Der er i denne situation brug for en ny professionel faglighed, som muliggør, at medarbejdernes 
teori og erfaring kan spille frugtbart sammen med børn, unge og forældres syn på deres situation. 
Indsatser kan på den måde tilpasses til både den konkrete situation og det enkelte individs syn på 
problemerne, og hvad der kan hjælpe.
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Oplægget er en advarsel mod både fordomme og standardmetoder i pædagogisk, socialt og sund-
hedsmæssigt arbejde med børn, men samtidig en påvisning af hvordan teori og undersøgelsesre-
sultater kan bidrage til faglig refleksion og dialogorientering.

Morten Ejrnæs er lektor i teorier om sociale problemer ved Aalborg Universitet.

Stine Lindahl Jacobsen
Nonverbal interaktion i familien gennem musik
Stine vil i sit oplæg præsentere eksempler på musikterapeutiske udrednings- 
og behandlingsforløb, der kan illustrere, hvordan der kan arbejdes med følel-
sesmæssig kommunikation og udvikling gennem brug af musik og fokus på 
nonverbal interaktion til inspiration.

Udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer hos barnet afhænger i stor grad af den tid-
lige nonverbale kommunikation mellem forælder og barn, hvor barnet har muligheden for at skabe, 
udforske og lege i interaktionen med forældrene. Samspilsformer opstår naturligt og spontant gen-
nem legen, og selvregulering udvikles i den tidlige barndom gennem følelsesmæssig og nonverbal 
kommunikation mellem forældre og barn. Hos familier med særlige behov eller udsatte familier er 
der risiko for, at den legende og udforskende kvalitet i kommunikationen mellem forælder og barn er 
svækket, og derfor er vi som fagfolk og familiebehandlere nødt til at undersøge samspilsformen, så 
vi ved hvor ressourcerne er, og så vi ved, hvor vi kan sætte ind hos familien. Der er ofte behov for en 
indsats, der adresserer den nonverbale og følelsesmæssige kommunikation mellem forælder og barn, 
når familier er belastet. Evidensbaseret forskning viser, at musikterapi med familier har en positiv effekt 
i forhold til barnets udvikling, familiens samspil samt forælderens egne ressourcer og kompetencer. En 
musikterapeutisk tilgang kan således tilbyde et tværfagligt perspektiv, hvor familier føler sig trygge, 
og hvor der kan indsamles vigtige informationer om det følelsesmæssige og nonverbale samspil.

Stine Lindahl Jacobsen er lektor og leder af Musikterapi samt Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på 
Aalborg Universitet. Hun afholder hvert år talrige foredrag, workshops og seminarer både nationalt og 
internationalt og har udgivet bøger, artikler og kapitler omkring forskning i assessment og behandling 
af udsatte børn og familier. Som en del af sin ph.d. i 2012 udviklede Stine redskabet “Assessment of 
Parent-Child Interaction” (APCI).

Johan Frederik Banzhaf
Hvordan skaber vi drømmebyggere?
Børn genererer nemt ideer og drømmer både legende og frit om fremtidens 
muligheder. Alligevel vokser de fleste op til et liv i middelmådighed med drøm-
mene reduceret til fjerne minder.
Med afsæt i forskning inden for talentudvikling, neurobiologi og præstations-
psykologi stiller indlægget skarpt på, hvorvidt den eksisterende kultur under-

minerer børns mulighed for at realisere drømme.

Formålet er at stimulere refleksion omkring udviklingsmiljøer, der giver børn kompetencer til at 
skabe meningsfyldte liv på egne præmisser.

Johan Frederik Banzhaf er studieadjunkt ved Sport Sciences, Aalborg Universitet, hvor hans interesse 
er forskning inden for talent-, team- og organisationsudvikling i et ledelsesstrategisk perspektiv. 
Gennem de sidste 10 år har Johan faciliteret talent- og teamudvikling, aktuelt i konsulentvirksom-
heden CultureLead og tidligere som underviser i folkeskolen, mentor for adfærdsvanskelige unge 
og mentaltræner for elitesportsatleter. Derudover er Johan en del af Barndrømmens Advisory Board, 
hvis mission er at give børn muligheder for at virkeliggøre drømme.

Vel mødt på Børnekonferencen 2019
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Bennys blomster sikrer rekordstor pris til udsatte børn
Når Benny Andersen Prisen til arbejdet med socialt udsatte børn uddeles for 9. år i træk på Børne-
konferncen 2019 tirsdag d. 7. maj på Bygholm i Horsens, så er det samtidig en rekordstor præmiesum 
der bliver uddelt til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for nogle børn og/eller unge, der 
har brug for den særlige forskel!
155 forskellige personer, organisationer, virksomheder mv. har fulgt opfordringen i dødsannoncen 
fra Benny Andersens efterladte til at indbetale et beløb til Benny Andersen Prisen. I alt  47.612,77 kr. 
Børnekonferencen runder op, og derfor bliver der i 2019 50.000 kr. til førstepladsen og 5.000 kr. til 
både anden- og trediepladsen.

VI SØGER NOMINEREDE TIL BENNY ANDERSEN PRISEN 2019 
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 tirsdag d. 7. maj 2019 for 9. år i træk – som 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 8 års vindere – og find inspiration til de gode indstillinger 
her: http://bennyandersenprisen.dk/tidligere-vindere/
 
Frist for indstillinger er i år 1. februar 2019. 
Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende foto. 
Vinderen får 50.000 kr. og et diplom, bog og blomster personligt overrakt på konferencen. 
Indstillinger sendes til: http://bennyandersenprisen.dk/benny-andersen-prisen/indstilkandidat/

Det er præciseret i Benny Andersen Prisens formål, at prismodtagerne skal lade beløbet komme 
socialt udsatte børn til gode. Fx ved at lade pengene indgå i deres fremtidige arbejde, ved at købe 
noget, de har manglet eller på anden måde lade hele beløbet hjælpe socialt udsatte børn.
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Tilmelding til Børnekonferencen 2019

PRISER
Deltagelse pr person: 1.896,00 kr. 
Gruppetilmelding (4 personer): 6.384,00 kr. 
Tillæg – Gruppetilmelding pr person: 1.596 kr.
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt 6.384 + 1.596 = 7.980 kr. 
 
Ved tilmelding bør fremgå navn, titel, arbejdsplads samt betalers cvr. eller Ean. nr.

TILMELDING til Børnekonferencen 2019, tirsdag d. 7. maj 2019 
Tilmelding foregår via denne side: https://ctku.nemtilmeld.dk/15 
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 ste-
det for den oprindeligt tilmeldte. Børnekonferencen skal blot informeres om dette senest 6. maj 
2019 - dagen inden Børnekonferencen 2019.

Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger (min. 4 tilmeldinger i én tilmelding). Det er 
desuden en forudsætning for at opnå rabat, at der kan skrives én regning. Det vil bla. sige, at der 
kun skal anvendes ét EAN- eller CVR-nr. til opkrævning.

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, 
frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

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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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 re-
stauranten – 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 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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