
Program for skolestartskonferencen 2022
Mandag den 25. april 2022
Kl. 08.00 - 09.00 Ankomst, kaffe
Kl. 09.00 - 09.30 Velkomst
Kl. 09.30 - 12.00 Workshop (der udbydes tre workshop se næste side)
Kl. 12.00 - 14.30 Frokost og udstilling og præsentation fra forlag
Kl. 14.30 - 17.00 Workshop (der udbydes tre workshop se næste side)
Kl. 17.15 - 18.00 Mød Børnehaveklasse foreningens Hovedstyrelse 
  og Bladudvalg
Kl. 19.00  Middag

Tirsdag den 26. april 2022
Kl. 08.30  Morgentur ved vandet
Kl. 09.15  Morgensang
Kl. 09.30 - 12.00 Workshop (der udbydes tre workshop se næste side)
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 14.30 Fælles oplæg med fagkon sulenter fra  
  Undervisningsministeriet
Kl. 14.30 - 14.35 Farvel og tak for denne gang

Kursusafgift:
Medlemmer i delt dobbelt værelse 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 mindre omfang tilbydes mod en merpris).

Målgruppe:
Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger, der underviser i indskolingen.

Afbud: Et hvilket som helst afbud be-
des meddelt Børnehaveklasseforenin-
gen så hurtigt som muligt, så pladsen 
evt. kan tilbydes en anden.
Hvis afbud meddeles 10 dage før 
konferencen, tilbagebetales konfe-
renceafgiften – dog tilbageholdes et 
administrationsgebyr på kr. 350,-
Ved afbud mindre end 10 dage før 
konferencen afholdes, kan man ikke 
forvente at få refunderet konference-
afgiften.

Deltagerliste: Sendes på mail 
ca. 10 dage før konferencen.

Yderligere oplysninger: 
Henvendelse til Børnehaveklasse-
foreningen 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

Skolestartskonference
Hotel Storebælt, Nyborg den 25. til den 26. april 2022

Fokus færdigheder i Børnehaveklassen
Se hvad jeg kan
Se hvad jeg kan
Kom nu og se det alle mand
Jeg kan stå på hænder nu
Det plejed´ jeg ikke at ku´

Denne gamle børnesang af Trille rummer essensen af, hvad læring er: glæden og stoltheden 
over at kunne noget, som man ikke kunne før. Der kan ligge mange timers hårdt arbejde bag, 
men den dag, det, man har øvet sig på, endelig lykkedes, er det ikke til at tage fejl af: man føler 
man er vokset et par meter og har lyst til at vise hele verden sine færdigheder.

Vi vil på Skolestartskonferencen 2022 havde fokus på de sproglig, matematiske færdigheder 
samt bevægelse og legs betydning for læring og trivsel. 

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



Workshop og foredrag

Workshop 1:
Matematisk opmærksomhed på tal, 
antal og aktivteter med en tallinje

Birgitte Henriksen har en baggrund som skolelærer og siden 
som lektor ved læreruddannelsen og videreuddannelsen i 
faget matematik ved Københavns Professionshøjskole. Hun 
er p.t. ph.d. studerende og arbejder med et projekt om ele-
vers udviklings- og deltagelsesmuligheder i matematiske 
samtaler i børnehaveklassen med særlig fokus på dialog 
mellem lærer og elever.

Hvordan kan der arbejdes med tal og antal således, at bør-
nehaveklassens tradition for en legende tilgang til faglige 
aktiviteter fastholdes? I workshoppen vil central matema-
tikdidaktisk teori om mindre børns læring af tal og antal 
blive introduceret. Forskning peger på, at børns udvikling 
af indre forestillinger om en tallinje (en mental tallinje) har 
betydning for deres talforståelse. I fællesskab vil vi med ud-
gangspunkt i fysiske tallinjer afprøve forskellige aktiviteter 
og spil, som man kan anvende i egen klasse. I forbindelse 
med aktiviteterne vil vi diskutere børnehaveklasselederens 
dialogiske handlemuligheder.

Workshop 2:
Vejen til skriftsprog går over talesprog!

Marianne Skovsted Pedersen har virket som folkeskolelæ-
rer i over 30 år, de fleste år som dansklærer i indskolingen. 
Har lavet undervisningsmaterialer for Special Pædagogisk 
Forlag – “Bogstavbanden”, Gyldendal – Fandango til indsko-
lingen, Skriv løs, forløb til portalen, opgaver til Fagfilur samt 
tre bøger i serien “Læs forfatterskab med CL” – derudover 
laver hun opgaver til letlæsningsbøger fra forlagene Turbine 
samt Straarup & Co.

Marianne har været ansat som danskkonsulent for indsko-
lingen på VIA-CFU siden 2000, har en master i læse- og 
skrivedidaktik.

På workshoppen vil vi, via et hurtigt overblik over relevant 
forskning, dykke ned i praksis.

Viden og kompetencemål omsættes til undervisningseksem-
pler med fokus på de yngste skolebørns udvikling af såvel 
talesproglige som skriftsproglige kompetencer.

I særlig grad vil arbejdet med ordkendskab, som den vig-
tigste enkeltfaktor i sprogforståelsen og dermed elevens 
læsefærdighed, blive belyst. 

Både læsning af skønlitterære og fagtekster inddrages.

Workshop 3:
”Bevægelse i børnehaveklassen”

Signe Asferg Rasmussen, projektleder og teamkoordinator, 
Dansk Skoleidræt.

Uddannet kandidat i Idræt og Sundhed. Har arbejdet hos 
Dansk Skoleidræt siden 2014.
Har tidligere siddet med forskellige projekter som Skole-
sport, Legepatruljen, Skolernes Motionsdag, sundhedsun-
dervisning, motorik, Idrætslærernes Forum, bevægelse i 
undervisningen, idrætsfaget, Bevægelsesbånd med Power, 
FritterSport.

Gør skoledagen mere spændende, lærerig og varieret med 
bevægelse og fysisk aktivitet. Få viden om og inspiration 
til, hvordan bevægelse inddrages, så den bliver menings-
fuld og i høj kvalitet. Bliv klogere på, hvordan bevægelse 
bidrager til at øge motivation, trivsel og læring hos eleverne 
og få en større forståelse af forskellige bevægelsestyper, 
der passer rigtig godt til de yngste skolebørn. Dansk Sko-
leidræt har flere indsatser til målgruppen, og vi kommer i 
denne workshop omkring både teori, viden og praksis. I vil 
gå herfra med gode ideer og aktiviteter, der kan laves med 
jeres børnehaveklasseelever. Vi kommer omkring bevæ-
gelse i timerne, frikvartererne, bevægelsesbånd, idræt og 
motorik. Vi ses!

Fælles oplæg:
Børnehaveklassens fagkonsulenter fra Undervisningsmi-
nisteriet.


