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Årsmøde for dagplejeledere
og dagplejepædagoger

19.-20. september 2011
Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pædagogisk Sektor



Dagplejens fremtid med fokus på
faglig dialog og ledelse

Som dagplejeleder og dagplejepædagog skal du ikke kun sikre, at

dagplejerne får pædagogisk støtte, vejledning og udvikling i det dag-

lige arbejde med børnene, du har også en meget vigtig rolle og et

ansvar for at være med til at udvikle et attraktivt dagplejetilbud, der

kan tiltrække nye forældre og børn til dagplejen.

En væsentlig forudsætning for udvikling er den faglige dialog, der

foregår i det daglige arbejde, men i en presset hverdag, hvor bespa-

relser og personalenedskæringer er en overhængende trussel, kan det

være svært at holde fokus på udvikling af fagligheden.

Væk fra den pressede hverdag vil vi på årsmødet sætte fokus på fag-

ligheden på en anderledes og inspirerende måde – hvor den faglige

dialog er i centrum. Du får lejlighed til at se tingene fra forskellige

perspektiver og muligheder, som kan give fornyet energi og styrke dig

i det daglige arbejde i dagplejen.

Vi glæder os til at se dig på Nyborg Strand.

Jakob Sølvhøj

Sektorformand

Pædagogisk Sektor
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Program for dagplejepædagogernes årsmøde 2011

Mandag 19. september

kl. 8:30 – 10:00 Morgenbuffet

kl. 10:00 – 10:30 Velkomst og indledning af årsmødet v/Jakob Sølvhøj,

sektorformand i Pædagogisk Sektor, FOA – Fag og Arbejde.

kl. 10:30 – 12:00 Foredrag om ledelse, er der 'Bøvl nok til alle?'

v/Nils Villemoes, lektor, forfatter og foredragsholder.

“Bøvl … er jysk og betyder 'bryderi, vi nødigt vil undvære'.

Uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst. Mennesket har

brug for noget at stå op til, noget at gå op i, noget at slås

for. Bøvl er også er by midt i Jylland, 4½ km. nord for Sdr.

Omme. Midt i byen slår vejen et knæk. Det er bøvl.

Bøvl betyder bøjet – i modsætning til alt det, der er lige ud

ad landevejen, og derfor ofte er alt for kedeligt. Mennesket

lever ikke af brød alene, som skrevet står, vi har også brug

for bøvl. Måske er det en af vor tids store udfordringer – at

der ikke er bøvl nok til alle?" (Nils Villemoes).

kl. 12:10 – 14:00 Frokost i restauranten

kl. 14:00 – 17:00 Faglige dilemmaer i dagplejen, interaktivt teater

v/Dacapo Teatret.

Faglig dialog bør være en del af hverdagen på din arbejds-

plads.
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Alligevel kan det være gavnligt at tale om faglighed på en

anderledes og inspirerende måde – væk fra arbejdspladsen.

ca. 15:30

Kaffepause Til kampagnen “Sig det højt – gør det fagligt” har FOA sam-

arbejdet med Dacapo Teatret om udvikling af 4 interaktive

faktionspil, med afsæt i de 4 sektorer.

Faktionsspillet er starten på et forløb, som indeholder flere

andre arbejdsmetoder, hvor alle deltagere kan komme med

bud på, hvordan man bedst håndterer problemerne eller

dilemmaerne. I playback arbejdes der med dilemmaer og

konflikter – og det særlige er, at der ikke på forhånd er

skrevet og konstrueret scener. Temaer og problemstillinger

formuleres i den aktuelle situation af publikum.

kl. 17:00 Fri-tid

kl. 19:00 – 20:45 Middag i restauranten

kl. 21:00 – 21:45 Papkasseshow

Papkasseshow gør det med en guitar, en papkasse og en

stabel aldrig glemte hits fra de sidste 30 års pop- og

rockskuffer. Det hele er blandet op med grovkornet humor,

musikalske klovnerier, improvisationer, og en livlig dialog

med publikum.
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Tirsdag 20. september

kl. 9:00 – 10:00 Sangworkshop – “Alle kan lære at synge, man skal blot

lære at lytte”.

Manuela Lærke-Engelschmidt, tysk/amerikansk jazz-,

gospel- og RnB-sanger med base i Danmark.

kl. 10:30 – 12:00 Temagrupper

1. Hvad er en dagpleje uden dagplejepædagoger?

Knud Lindholm Lau, talelærer og kommunikationsrådgiver

med en baggrund i medieretorik, samfundsvidenskab og

journalistik, vender dagplejen på hovedet med scenariet om

en dagplejeordning uden dagplejepædagoger.

kl. 10:30 – 12:00 2. Hvad er en dagpleje med dagplejepædagoger?

Erik Sigsgaard, lektor, forsker, forfatter og foredragsholder

sætter fokus på dagplejepædagogens centrale betydning for

kvaliteten i dagplejen, med udgangspunkt i de iagttagelser

af dagplejepædagogens rolle, som han sammen med Rie

Haslund og Rikke Sværte Andersen har foretaget i

forbindelse med udarbejdelse af hæftet med arbejdstitlen

“Dagplejepædagogens rolle”.

kl. 12:00 – 13:00 Frokost i restauranten

kl. 13:00 – 14:30 Temagrupper fortsat

kl. 14:30 – 15:00 Kaffe og afslutning
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Noter
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TILMELDINGSBLANKET
Årsmøde for ledere og pædagoger i dagplejen
19.-20. september 2011 på Hotel Nyborg Strand

OBS! Kun 1 deltager pr. tilmeldingsblanket – tag kopi
Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER
Deltagernavn:
Cpr-nr.:
Kommune:
Titel:
Tlf. arb.:
E-mail/arb.:

Faktura fremsendes til:
Betaler:
Adresse:
Postnr. & By:
Att.:
EAN-nr.:

Deltagerpris og indkvartering
Enkeltværelse: 3.550 kr.
Dobbeltværelse: 3.150 kr.
3-sengsværelse: 3.050 kr.

Ønsker at dele værelse med (navn + kommune):

Uden overnatning: □ 2.650 kr.

Specialkost: □ Vegetarkost □ Diabetikerkost

Tilmeldingsfrist: 10. juni 2011
Tilmelding er bindende og gældende ved indbetaling af deltagergebyr. Umiddelbart
efter tilmeldingsfristens udløb fremsendes faktura på deltagergebyret.

Tilmeldingsblanketten sendes til: FOA/FOA-Bureau
Staunings Plads 1-3
1790 København V.

Spørgsmål vedr. tilmelding, Lene Andersen
FOA-Bureau, Tlf. 46 97 23 56

betaling m.v. rettes til: E-mail: foabureau@foa.dk

NB. Ved tilmelding pr. e-mail medtages alle ovenstående oplysninger.
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Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk


