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Program Børnekonferencen 2020 - tirsdag d. 17. marts 2020
08.30 - 09.15 Ankomst og registrering
			
09.30 - 09.35	Velkommen til Børnekonferencen
Daniel Nyboe Andersen, konferencier
09.35 - 09.50		 Åbningstale
			
Mette With Hagensen, formand for Børnerådet
			
09.50 - 10.40 Læring med kroppen Forrest
Kjeld Fredens, hjerneforsker
10.40 - 11.10 Pause
			
11.10 - 12.00		 Udviklende øjeblikke
			
Rikke Yde Tordrup, psykolog
12.00 - 13.00		 Frokost
13.00 - 13.30		 Benny Andersen Prisen 2019
			Benny Andersen Prisen uddeles for 10. år i træk
13.30 - 14.20		 Når Professioner samarbejder om udsatte børn
			
Cecilie Kolonda Moesby-Jensen, sociolog
14.20 - 14.50 Pause
14.50 - 15.40		 Rabalder – at håndtere konflikter med børn
			
Bo Hejlskov Elvén, psykolog
15.40 			 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2021
			
Forplejning
			
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. Juice
og vand renset med kul. Croissanter og kanelstang.
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). Grøntsager
samt 1 vegansk ret. Stor salatbuffet, hvor du kan blande din egen favorit salat m/
dressing og olie/balsamico eller lækre blandede salater. 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, humus 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 nødder. Frisk frugt
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Velkommen til Børnekonferencen 2020
Børnekonferencen afholdes tirsdag d. 17. marts 2020 på Bygholm Park i Horsens. Målgruppen er
alle, der arbejder med børn.
Konferencen indledes med åbningstale af den nye formand for Børnerådet, Mette With Hagensen.
Vi glæder os til en udbytterig dag i solidt fagligt selskab med bl.a.: Hjerneforsker Kjeld Fredens,
psykolog Rikke Yde Tordrup, sociolog Cecilie Kolonda Moesby-Jensen, og psykolog Bo Hejlskov
Elvén.
METTE WITH HAGENSEN
Formand for Børnerådet
Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på
Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder.
Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og
hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.
KJELD FREDENS
Læring med kroppen forrest
”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men
også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget
i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke udelukkende med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er
brobygger mellem hjerne og omverden. Dette synspunkt er en enaktiv tilgang
til læring og baseret på den nyeste kognitionsforskning.
Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der
aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man bare sidder stille og tænker på at slå
søm i. Hvorfor?
Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner
begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes
på kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold.
Sociale relationer er også kropslige, da det meste af kommunikationen er non verbal. Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske, skabende fag væk til fordel for kundskaber, der
skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter
tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i standardiserede test. Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.
Kjeld Fredens nyeste bog, som danner grundlag for dette foredrag, er ”vigtigt, endda så vigtig, at
jeg vil betegne den som nødvendig” (https://www.folkeskolen.dk).
Kjeld Fredens er læge, hjerneforsker og forfatter. Han har været adj. professor, Institut for Læring og
Filosofi, Aalborg Universitet, hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet.
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Kjeld Fredens er en særdeles rutineret og dygtig foredragsholder, som formår at formilde komplekst
stof på en tilgængelig måde, som kan omsættes til praksis. Kjeld Fredens er forfatter til en lang række
bøger herunder senest bogen, Myten om kontrol (Gyldendal Business, 2017) samt bogen, Læring med
kroppen forrest (Hans Reitzels forlag, 2018).
RIKKE YDE TORDRUP
Udviklende øjeblikke
Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer
en særlig form for mental kontakt.
Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad
skal voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos
dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?
Udviklende øjeblikke er truede i 2020 – hvorfor og hvilke konsekvenser kan det have udviklingspsykolgisk og tilknytningsteoretisk.
Rikke Yde Tordrup er cand. psych. fra Århus Universitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i
klinisk børnepsykologi samt fagbogsforfatter og foredragsholder. Ud over sin praksis superviserer
Rikke faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe.
Medforfatter til I sku’ bare ha’ set mig (Akademisk Forlag 2011). Forfatter til Udviklende øjeblikke (Akademisk Forlag 2015) genudgivet Akademisk forlag 2019. Bidragsyder til “Pædagogiske miljøer og aktiviteter (Akademisk Forlag 2017). Forfatter til Markante forældre (Dansk Psykologisk Forlag, november
2017).
CECILIE KOLONDA MOESBY-JENSEN
Når professioner samarbejder om udsatte børn
Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til
indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit,
idet de forskellige aktører ikke alene har forskellige professionsbaggrunde, men
også har forskellige ansvarsområder, handlemuligheder og problemforståelser
og løsninger i forhold til at kunne støtte barnet. I dette oplæg præsenteres disse
udfordringer, men også mulige tilgange til det tværprofessionelle samarbejde, der har potentiale til
at udvikle og forbedre dette. Oplægget tager udgangspunkt i forskningsundersøgelser, teorier og
perspektiver, der kan benyttes til at forstå og kvalificere samarbejdet omkring udsatte børn.
Cecilie K. Moesby-Jensen er ph.d., sociolog og adjunkt på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på
Aalborg Universitet. Hun har gennem flere år forsket og undervist i socialt arbejde med børn, unge og
familier i udsatte positioner, og har skrevet flere bøger og artikler udgivet i Danmark og i internationale
forskningstidsskrifter. Hun har senest redigeret og bidraget til bogen Diagnoser i myndighedsarbejde.
Børn og unge med autisme og ADHD (Samfundslitteratur, 2019) og Når professioner samarbejder – om
udsatte børn og unge (Samfundslitteratur, 2017).
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BO HEJLSKOV ELVÉN
Rabalder – at håndtere konflikter med børn
En konfliktfri hverdag med børn er ikke mulig. Børn siger fra, og de havner i
verbale og fysiske konflikter med hinanden og med voksne omkring dem. Det
skal vi som arbejder med børn selvfølgelig kunne håndtere på en god måde
med respekt for børns rettigheder.
Oplægget tager udgangspunkt i hvorfor udfordrende situationer opstår og ender i hvordan du som
personale kan håndtere voldsomme situationer effektivt og sikkert både for dig selv og barnet.
Psykolog Bo Hejlskov Elvén har arbejdet med mennesker med adfærdsproblemer i snart 20 år og
har deltaget i udviklingen af metoden Afstemt pædagogik – Low Arousal Approach. Bo arbejder i
hele verden og har skrevet et antal bøger om pædagogik som er oversat til 15 sprog.
Vel mødt på Børnekonferencen 2019

5

VI SØGER NOMINEREDE TIL BENNY ANDERSEN PRISEN 2020
I 2020 uddeles Benny Andersen Prisen for 10. år i træk!
Indstil din kollega nu! Kender du en eller flere personer, der arbejder med børn og/eller unge. er
dedikeret, dygtig og gør en forskel? Benny Andersen Prisen uddeles tirsdag d. 17. marts 2020 – og
som altid på Børnekonferencen.
Prisen går til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for et eller flere børn og/eller unge,
der har brug for den særlige forskel.
Se de første 9 års vindere – og find inspiration til de gode indstillinger her:
https://bennyandersenprisen.dk/tidligere-vindere/
Frist for indstillinger er i år 31. januar 2019. Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende
foto.
Vinderen får 10.000 kr. et diplom og blomster personligt overrakt på konferencen. 2. og 3. pladsen
får 3.000 kr. hver.
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 2020
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 2020, tirsdag d. 17. marts 2020
Tilmelding foregår via denne side: https://ctku.nemtilmeld.dk/21/
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 16. marts
2020 - dagen inden Børnekonferencen 2020.
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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Børnekonferencen
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 restauranten – 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 motorvejens frakørsel 56 (se tidstabeller på www.billund-lufthavn.dk). Fra tankstationen kan du
tage en taxa direkte til Scandic Bygholm Park.

