
Invitation 

Praktiske informationer
Tilmelding på www.bupl.dk eller kontakt Charlotte Fremming på telefon 35 46 52 78.
Tilmelding senest tirsdag den 2. november.

Det koster 485,00 kroner at deltage, og du får tilsendt faktura.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Daniella Cecchin 35 46 52 77 eller på mail dac@bupl.dk

Arrangører: 
“lille” grundlovsdag er et samarbejde mellem en række organisationer, som har valgt at sætte 
fokus på børns rettigheder.

I FN’s børnekonvention står der, at børn har ret til et godt børneliv. Et godt børneliv 
indbefatter også, at børn har ret til fællesskaber. 

Fællesskaber giver børnene sociale oplevelser og erfaringer, hvor de bliver set, hørt og 
føler sig værdsat. Fællesskaber er det rum, hvor børnene udvikler sociale kompetencer 
og tilegner sig demokratiske spilleregler. I sociale fællesskaber lærer børn sig selv at 
kende og udvikler deres identitet i relation til andre. Fællesskaber er vigtige for børnenes 
udvikling og fremtidige måde, at møde verden på. 

Vi voksne har et ansvar for at børn indgå i betydningsfulde fællesskaber og ikke 
udsættes for mobning eller eksklusion. Vi har et ansvar for at støtte de børn, der har 
svært ved at indgå i et fællesskab, eller som af forskellige årsager bliver holdt udenfor. 

Tirsdag 30. november 2010 klokken 9.30-15.00
3F, Kampmannsgade 4, København V.

til ”lille” grundlovsdags vinterkonference 
- Alle børn har ret til fællesskaber



Program

09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkomst
 Peter Albæk, Børns Vilkår

09.45 Frode Muldkjær
 introducerer dagens program og emne

10.00 Forskelligheder og fællesskab - hvilke udfordringer har vi i forhold til at sikre, 
 at alle børn indgår i fællesskaber/venskaber - og hvordan kan og bør samfundet 
 spille en rolle i den forbindelse.
 Lisbeth Zornig Andersen, Børnerådet

10.40 Pause

11.00 Social identitet og fællesskaber i overgangen mellem børnehave og skole
 Ditte Winther-Lindqvist, Adjunkt, ph.d.
 
12.00 Hvordan kan daginstitutionerne skabe børnefællesskaber i praksis
 Erik Nielsen, Institutionen Hylet

12.45 Frokost

13.30 Kvalitet under pres – nye krav og besparelser – hvordan sikrer vi kvaliteten?
 Dorte Bloch, Børne- og kulturchefforeningen (Rudersdal Kommune)
 
14.00 Børnefællesskabers betydning og de professionelles muligheder 
 for at støtte børns deltagelse i fællesskaber
 Anja Stanek, cand.mag i pædagogik og psykologi. Phd. RUC

15.00 Afslutning
 ved Frode Muldkjær

Tirsdag 30. november 2010 klokken 9.30-15.00 
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

for “lille” grundlovsdags vinterkonference 
- Alle børn har ret til fællesskaber

Frode Muldkjær, tidligere formand for Børnerådet og journalist leder os igennem dagen.

“LiLLe” grundLoVSdAg er et samarbejde mellem: BUPL · Danmarks Lærerforening · Frie Børnehaver og Fritidshjem ·
Red Barnet Ungdom · DUI-LEG og VIRKE · FOA - Fag og Arbejde · 3F · LOKK · ASF-Dansk Folkehjælp · Børns Vilkår · FOLA


