Kære deltager på Børnekonferencen 2020
I denne mail finder du oplysninger vedr. streaming af Børnekonferencen 2020 i morgen, tirsdag d.
17. marts.

Sådan foregår streamingen:
Gå ind på linket https://avcenter.mediaplatform.dk/watch/3870
Indtast koden: *******
Det vil være muligt, at stille spørgsmål ved at indtaste dem direkte på siden. Nogle spørgsmål vil
blive læst op for foredragsholderne efter foredragene. Hvis der er mange spørgsmål vil vi sende
dem videre til foredragsholderne, som så har mulighed for at vælge at besvare nogle af dem
skriftligt.

Program
9.15 – 9.30 Streamingsignalet tændes
9.30 - 9.35 Velkommen
9.35 - 9.50 Åbningstale
Mette With Hagensen, formand for Børnerådet
9.50 - 10.40 Læring med kroppen forrest
Kjeld Fredens, hjerneforsker
10.40 - 11.10 Pause
11.10 - 12.00 I stedet for skældud
Christina Abildgaard, familievejleder
12.00 - 13.00 Pause
13.00 - 13.30 Benny Andersen Prisen 2020
Benny Andersen Prisen uddeles for 10. år i træk.
13.30 - 14.20 Skam og Skyld – udvikling og funktion
Janne Østergaard Hagelquist, psykolog
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
Bedste hilsner

CTKU – Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling
Bemærk: Det skal understreges, at ovenstående link og kode er strengt personligt og naturligvis
ikke må deles uden forudgående aftale.
Vi skal ligeledes minde om, at den omtalte stream kun bliver tilgængelig direkte live. Dette af
hensyn til foredragsholderne, der ikke ønsker, at deres foredrag skal ligge frit tilgængelige
bagefter. Streaming kan lade sig gøre på grund af foredragsholdernes store venlighed, velvilje og
imødekommenhed i denne særlige situation. Det skal understreges, at det er strengt ulovligt på
nogen måde at optage vores stream både direkte på computeren eller med mobiltelefon eller på
anden måde, og det er forbundet med alvorlige retslige konsekvenser, hvis man gør dette. Igen af
hensyn til foredragsholderne.

