
I FN’s børnekonvention står der, at børn har ret til at lege og deltage 

i det kulturelle liv og at de skal sikres relevante og lige muligheder 

for kulturel, kunstnerisk og rekreativ udfoldelse.

Centralt for leg, kunst og kultur er, at børn udvikler deres fantasi 

og kreativitet til at kunne udtrykke sig og skabe på fl ere forskellige 

måder sammen med andre.   

For at kunne udfolde sig og skabe i kunst og kultur skal børn udvikle 

evnen til fantasi og kreativitet. I fantasileg og gennem voksentilret-

telagte aktiviteter kan børn udtrykke sig på fl ere forskellige måder 

og skabe noget betydningsfuldt sammen med andre børn. 

Vi voksne har et ansvar for, at sikre inspirerende fysiske rammer, for-

skelligartede materialer og interessant indhold, der giver børn 

mulighed for at være undersøgende, eksperimenterende og skabende.    

Praktiske informationer
Tilmelding på www.bupl.dk eller 

kontakt Charlotte Fremming på telefon 3546 5278 / chf@bupl.dk

Tilmelding senest tirsdag den 14. november.

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

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

Arrangører:
Børnenes grundlovsdag er et samarbejde mellem en række 

organisationer, som har valgt at sætte fokus på børns rettigheder.

Læs mere på www.boernenesgrundlovsdag.dk

Invitation til 
Børnenes Grundlovsdags 
vinterkonference

BØRNS RET TIL 
FANTASI OG 
KREATIVITET
Mandag den 21. november 2011
kl. 9.15-15.45

3F, Kampmannsgade 4 
1790 København V

Børnenes Grundlovsdag er et samarbejde mellem: 
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Program
Børnenes grundlovsdags vinterkonference

BØRNS RET TIL FANTASI OG KREATIVITET
Mandag d. 21. november 2011,  kl. 9.15-15.45
3F Kampmannsgade 4 1790 København V

08.45 Kaffe og registrering

09.15 Velkomst 
 Henning Petersen, 

 formand for BUPL    

 

09.25 Frode Muldkjær 
 Introducerer dagens program 

 og emne      

   

09.30 Den nødvendige innovation 
 Morten Fisker, 

 Konsulent Mandag Morgen  

   

10.15 Sådan fremmer vi børns 
 kreativitet 
  Lene Tanggård,  

 professor Ålborg Universitet   

  

11.00 Pause  
       

 

11.15  Når kreativiteten er en del af de 
daglige pædagogiske arbejde 

 Janne Eriksen og Heidi Anthonsen, 

pædagoger

 Børnehuset Fasangården, 

 Frederiksberg

      

12.00 Kreativitet og innovation 
 Simon Fenger, pædagogisk leder

 Læssøesgade skole, Århus 
 

12.45  Frokost    
 

13.30 Læringsmiljøer i Valhalla
 Nicolai Wulf Hansen, pædagog

 Børnehuset Valhalla, Ballerup 

      

14.00 En times ramasjang er lig med 
100 timers leg

 Frederik M. Hansen, 

 B og U redaktør, DR 

   

14.45 Pause

15.00 Når kun fantasien sætter grænser 
 Marianne A. Dupon, leder

 Designbørnehuset Sanse Slottet, 

Kolding 

     

15.30 Farvel og på gensyn 6. juni 2012
 Frode Muldkjær


