Jubileumskonferansen
Livslang leking
Trondheim, 20. oktober 2022
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning inviterer ansatte i barnehager, PPT, kommuner,
fylkesmenn og høgskoler/universitet til konferanse
Med et blikk på både barn og ansatte i barnehagen vil vi løfte frem forholdet mellom leken og mennesket. Med begrepet
Livslang lek ønsker vi å skape koblinger mellom det lekende og det levende, mellom lekenhet og opplevelse av mening..
Når vi ser barn i ivrig lek kan man få inntrykk av at leken kommer lekende lett. Det er kanskje lett å ta lett på leken?
Samtidig vet vi at leken er sårbar, den kan være vanskelig og vond. Å være ansatt i barnehagen innebærer å forholde seg
aktivt til barns lek. På mange måter fordrer dette arbeidet blant annet at vi er i kontakt med vår egen lekenhet. På denne
konferansen vil våre bidragsytere på ulike måter synliggjøre at kunnskap om leken, det lekende og ikke minst vår egen
lekenhet har betydning for hvilke vilkår og muligheter for lek barna møter i barnehagen.
Vi feirer i år DMMHs 75årsjubileum, 75 år viet til å utdanne barnehagelærere med høy barnehagefaglig kompetanse til
beste for barn. Innsikt og forståelse for barnehagelivets utallige fenomener er av stor betydning for utvikling av barnehager
som kan bidra til å gi barn en god start på livet. Ikke minst kunnskap og kunnskapsutvikling knyttet til leken.
Konferansested
DMMH, Thrond Nergaards veg 7, Trondheim
DMMH, Campus Kristiansund, Industriveien 18, Kristiansund
Campus Kristiansund vil sende konferansen digitalt, men innlegget til Anne Nakken vil være live
Konferanseavgift
DMMH
Kristiansund

kr 300
kr 150

Påmelding
https://dmmh.pameldingssystem.no/jubileumskonferanse-livslang-leking
Påmeldingsfrist 20. september 2022
Nærmere opplysninger:
fei@dmmh.no

09.00

Registrering – kaffe/te

09.30

Åpning ved Else Berit Skagen, rektor ved DMMH
Kunstnerisk innslag ved musikkseksjonen

09.45

Om samarbeid i forskjellighet
- perspektiver og erfaringer fra et livslangt arbeid, inkludert lek, i barnehagefeltet
Berit Bae, dr. Philos og professor Emerita ved OsloMet

10.20

Litteraturen og leken
Cecilie D. Fodstad, førstelektor ved DMMH

11.00

Pause

11.15

Livslang lek
Svein Sando, professor ved DMMH

12.00

Lunsj

12.45

DMMH
Lydhørt samspill, samskapende og lekende prosesser med barn
Lise Hovik, professor i drama og teater, ved DMMH

12.45

Kristiansund
Lekende barnehagematematikk for små og store
Anne Nakken, høgskolelektor ved DMMH

13.30

Pause

13.45

"Dronningen befaler: La oss leke!"
Birgitte Fjørtoft, Barnehagelærer, redaktør, forfatter og foredragsholder

14.30

Bursdagskake i Glassgården (DMMH og Kristiansund)

15.00

Risikofylt lek – et etisk dilemma
Ellen Beate Sandseter, professor ved DMMH
Øyvind Kvalnes, professor ved Handelshøyskolen BI

15.45

Avslutning

16.00

Takk for i dag

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

