VELKOMMEN TIL NA SJONAL B ARNEHAGEKONFER ANSE

EN GOD START

Laget rundt barn i barnehagen

22. – 23. mai 2019

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning inviterer ansatte
i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet til nasjonal
konferanse

▼ PROGRAM

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Revidert rammeplan 2017 fremhever ansvaret og de viktige rollene som laget rundt barn har. Barnehageeiere, og
alle som jobber i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle mål og krav i rammeplanen med utgangspunkt i sine
erfaringer og sin kompetanse. Hvordan kan personalet som et lag støtte barn, skape trygghet og gi utfordringer ut fra
det enkelte barns forutsetninger? Hvordan kan vi møte barns ulike uttrykksmåter og bygge et godt inkluderende miljø?
Fra august 2018 ble en skjerpet pedagognorm gjeldende, og fra august 2019 skal gjeldende bemanningsnorm innfris.
På hvilken måte påvirker dette kvaliteten i barnehagene? Hva blir barnehagelærerens oppgave og plass i barnehagen?
Hvilken betydning får det for kvaliteten at flere barnehagelærere har en mastergrad?
På konferansen vil kjente fagfolk belyse temaet på ulike måter, både fra barns perspektiv og fra hvordan laget rundt
barn i barnehagen samarbeider til beste for alle barn.

Samarbeidspartnere
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▼ PÅMELDING

Årets barnehagekonferanse har fokus på hva som trengs for å bidra til barns trivsel, livsglede, mestring
og følelse av egenverd, og den viktige rollen personalet har for kvaliteten på barns hverdag.

PROGRAM

Onsdag 22. mai

Torsdag 23. mai

0900

Registrering og kaffe

0830

Kaffe og registrering

1000

Velkommen
Velkommen ved Hans Jørgen Leksen, rektor ved DMMH

0900

Tøys og tull på ramme alvor
Sonja Kibsgaard, dosent ved DMMH

1020

Åpningsforedrag
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

0945

1050

Møter med barns undringsspråk – vilkår for barns
eksistens og livsmestring
Hilde Merete Amundsen, førsteamanuensis ved DMMH

«Å høre til»
Arbeidet mot mobbing og krenkelser i barnehage
– et felles ansvar for laget rundt barna!
Marianne Torve Martinsen, universitetslektor ved
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

1145

Pause

1030

Pause

1215

En god start setter spor – hvordan fremme barns
muligheter for livsmestring
Therese Skei Dahl, pedagogisk leder i
Taraxacum barnehage, Stjørdal

1045

Rom for alle, blikk for den enkelte
Inger Bergkastet, lærer og spesialpedagog og leder av
Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten, Oslo kommune

1130

Lunsj

1245

Flere barnehagelærere – bedre barnehager
Hege E. Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

1345

Pause

1400

Slik får vi laget til å blomstre!
Trond Haukedal, psykolog,
kjent foredragsholder og motivator

1530

Avslutning

1300

Lunsj

1415

«Trygg før 3» – gode voksen-barn relasjoner i
barnehagen
May–Britt Drugli, professor i pedagogikk ved
RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU,
Høgskolen Innlandet

1500

Pause

1515

Petter Uteligger – 52 dager på gata
Petter Nyquist

1630

Avslutning

1930

Velkommen til konferansemiddag

Konferansested

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer i
programmet.
Påmeldingen er bindende.

Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 11

Konferanseavgift

Konferanseavgift – 2 dager
Konferanseavgift – 1 dag
Konferansemiddag 22. mai

Overnatting
Enkeltrom
Dobbeltrom

kr. 2800
kr. 1400
kr. 600

kr. 1245
kr. 1445

Overnatting bestilles og betales direkte til konferansehotellet
Telefon: 73 92 55 12
E-post: groups.cl.trondheim@choice.no
Ved bestilling oppgi: PM 7525, Barnehagekonferansen
Romreservasjon holdes til 22. april

Nærmere opplysninger:
Anne-Lise Holmvik
Torill Bøe
Berte Bjørngaard
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73 80 52 05
73 80 52 01
73 80 52 17

e-post: aho@dmmh.no
e-post: tb@dmmh.no
e-post: bsb@dmmh.no

