Skolestartskonference
Hotel Storebælt, Nyborg den 26. til den 27. marts 2020

Den gode skolestart
En god skolestart er vigtig for børn og forældre, for at få
skabt et godt og sikkert fundament for et langt skoleforløb.
Hver år starter ca. 60.000 børn i skole – i børnehaveklassen. Det er vores mål, at alle børn
og forældre bør have en god og tryg skolestart, hvor undervisningen tager udgangspunkt
i den legende tilgang som Folkeskoleloven beskriver for Børnehaveklassen.
Men er vi ved at blive for fokuseret på fagene og glemmer helheden?
Hvordan kan vi med den legende og eksperimenterende tilgang sikre, at alle børn bevarer
deres nysgerrighed, lærer, trives og udvikles når de starter i skole?
Skolestartskonferencen afholdes på Hotel Storebælt, som er et af Danmarks Lærerforenings
dejlige kursussteder. Hotel Storebælt ligger i Nyborg.
Nærmere information om kursusstedet Sinatur Hotel Storebælt www.sinatur.dk/storebælt
Kontakt Børnehaveklasseforeningen vedrørende spørgsmål i forbindelse med
Skolestartskonferencen bhklf@bhklf.dk eller på telefon 22 88 09 84 efter kl. 15.30.
Du kan finde programmet og tilmelding på Børnehaveklasseforeningens
hjemmeside www.boernehaveklasseforeningen.dk

Program for skolestartskonferencen 2020
Torsdag den 26. marts 2020
Kl. 08.00 - 09.00 Ankomst, kaffe
Kl. 09.00 - 09.30 Velkomst
Kl. 09.30 - 12.00 Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Kl. 12.00 - 14.30 Frokost og udstilling og præsentation fra forlag
Kl. 14.30 - 17.00 Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Kl. 17.15 - 18.00 Mød Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelsen
og Bladudvalg
Kl. 19.00
Middag
Fredag den 27.
Kl. 08.30
Kl. 09.15
Kl. 09.30 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 - 14.30
Kl. 14.30 - 14.35

marts 2020
Morgentur ved vandet
Morgensang
Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Frokost
Fælles foredrag om Den gode Skolestart
Farvel og tak for denne gang

Kursusafgift:
Medlemmer i delt dobbeltværelse 4100 kr.
Medlemmer i enkeltværelse 4600 kr.
Ikke medlemmer i delt dobbeltværelse 4900 kr.
Ikke medlemmer i enkeltværelse 5400 kr.
Indkvartering:
I receptionen på Hotel Storebælt (værelserne er til rådighed fra kl. 14.00 på
ankomstdagen). Indkvartering finder sted i delt dobbeltværelse, med en kollega
(enkeltværelse kan i et mindre omfang tilbydes mod en merpris).
Målgruppe:
Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger, der underviser i indskolingen.

Afbud: Et hvilket som helst afbud bedes meddelt Børnehaveklasseforeningen så hurtigt som muligt, så pladsen
evt. kan tilbydes en anden.
Hvis afbud meddeles 10 dage før
konferencen, tilbagebetales konferenceafgiften – dog tilbageholdes et
administrationsgebyr på kr. 350,Ved afbud mindre end 10 dage før
konferencen afholdes, kan man ikke
forvente at få refunderet konferenceafgiften.
Deltagerliste: Sendes på mail ca.
10 dage før konferencen.
Yderligere oplysninger:
Henvendelse til Børnehaveklasseforeningen på telefon 22 88 09 84
efter kl. 15.30 eller på e-mail:
bhklf@bhklf.dk
Ret til ændringer forbeholdes

Program og tilmelding på
www.boernehaveklasseforeningen.dk
Med venlig hilsen
Børnehaveklasseforeningen

Workshops og foredrag
Workshop 1: Forældresamarbejde
Ved Marianne Helleskov
Pædagogisk udvikling og optimal trivsel for alle ved:
Fællesskabet består af det vi lægger i det. I skolerne kan I
gøre så meget for børnene; og sammen med forældrene,
kan I gøre så meget mere.
Hvordan får vi engageret forældrene, hvad er det vi skal
lægge vægt på, hvordan kan vores tilgang til børn og forældre med fordel være, for at imødekomme et godt forældresamarbejde, hvad er det vi skal undgå, hvilke dilemmaer
er der og vis er ansvaret, er emner som vi vil berøre og
reflektere på sammen.
Jeg vil lægge vægt på en workshop, hvor deltagerne er aktivt deltagende og min intention er at skabe inspiration og
dialog, samt give sparring på deltagernes aktuelle praksis.
Workshop 2: Uderummet som undervisningsrum

Workshop 3: Begynderlæsning og børnestavning
med bogstavernes lyde
Ved Kristina Kristensen
Den begyndende læse- og skriveindlæring er for længst
flyttet ned i børnehaveklassen. Det er her elevernes vigtige grundsten bliver lagt for deres videre læring i skolen.
Når vi arbejder med begynderlæsning og børnestavning er
kendskab til og anvendelse af bogstavernes lyde et must.
På min workshop inspireres du med nye vikler og redskaber til at arbejde med begynderlæsning og børnestavning.
Workshoppen bygger på forskning og min undervisningserfaring med bogstavernes lyde som udgangspunkt for
elevernes læsning og stavning.
Du får en masse faglig viden, som du straks kan gå hjem og
anvende, vi kigger på eksempler og prøver selv at anvende
bogstavlydene i praksis.
Workshop 4: Leg og sundhed

Ved DGI Storkøbenhavn: Julie Ulrik projektleder Skole og
institutioner og Charlotte Åsell projektleder udeskole

Ved Anne Bahrenscheer

I workshoppen har vi fokus på skoleparathed i forhold til,
hvordan I kan bruge bevægelsen til at styrke elevernes
kropslige dannelse, trivsel og skoleparathed.

Fokus er på den gode skolestart med særligt blik for legen
og bevægelsens muligheder ind i et trivsels- og læringsperspektiv.

Vi kommer med praksiseksempler på udeskoleforløb målrettet børnehaveklassen, med udgangspunkt i fag-faglig
undervisning og udeskoledidaktik.

Vi vil sammen, gennem en teoretisk- og praksisramme, arbejde med bevægelsen og legens muligheder i forhold til
læring og trivsel med særligt fokus på 4 læringsperspektiver.
Det Emotionellæringsperspektiv, det sociallæringsperspektiv, Sansemotorisklæringsperspektiv og kognitivlæringsperspektiv. Gennem de 4 læringsperspektiver vil vi arbejde med
konkrete lege, aktiviteter og grupperefleksioner. Gruppe refleksionerne har særligt fokus på didaktikken bag den gode
skolestart i et kropsligt, legende og sansende perspektiv.

Undervejs inddrages læringsmål/fællesmål, elevevaluering
og klasseledelse i uderummet.
Tøj og sko til at kunne være udendørs i alt slag vejr.

Fælles foredrag:
Den gode Skolestart (oplægsholder se hjemmesiden).

