
Fokus på matematik, teater/drama/
trivsel og teknologiforståelse
Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en skolestartskonfe-
rence. Vi vil på skolestartskonferencen 6.-7. marts 2023 have fokus 
på både det at være børnehaveklasseledere og på det indhold, der 
kan være i et børnehaveklasseår

Anja Heymann Bøhnke fra Undervisningsministeriet vil komme 
og skyde konferencen i gang med eksempler på, hvor man kan få 
inspiration, når man skal udarbejde sin årsplan og vælge, hvad der 
er relevant at komme i den.

Anette Kristensen kommer og holder oplæg om værkstedsunder-
visning i matematik

Anna Ross Agner og Lotte Winkelskjold er teaterpædagoger og  
lærere og vil gøre os klogere på, hvordan vi kan bruge drama i  
trivselsarbejdet i børnehaveklassen

Tine Duus og Thomas Falleman vil komme med ideer til, hvordan vi i 
børnehaveklassen både kan arbejde med den tidlige introduktion til 
kodning og også til arbejdet med designprocesser.

Rikke Yde Tordrup vil afslutte konferencen med et oplæg der vil 
gøre os klogere på, hvordan vi som børnehaveklasseledere tackler 
”markante forældre” på den bedst mulige måde. 

I løbet af konferencen bliver vi forkælet med dejlig mad i skønne 
omgivelser og selvfølgelig det allerbedste – hinandens gode selskab. 

Skolestartskonferencen afholdes på Hotel Storebælt, som er et af 
Danmarks Lærerforenings dejlige kursussteder.  
Hotel Storebælt ligger i Nyborg. Nærmere information om kursus-
stedet Sinatur Hotel Storebælt www.sinatur.dk/storebælt

Kontakt Børnehaveklasseforeningen vedrørende spørgsmål i forbin-
delse med Skolestartskonferencen på mail: bhklf@bhklf.dk eller på 
telefon 26 11 23 59.

Du kan finde programmet og tilmelding på Børnehaveklassefor-
eningens hjemmeside www.boernehaveklasseforeningen.dk

Program for 2023
Mandag den 6. marts 2023
Kl. 08.00 - 09.00 Ankomst og kaffe
Kl. 09.00 Vekomst 
Kl. 09.10 - 10.30 Fælles oplæg
Kl. 10.30 - 10.45 Kaffepause
Kl. 10.45 - 13.00 Workshop (der udbydes tre 

workshop se, www.boernehave-
klasseforeningen.dk)

Kl. 13.00-15.30 Frokost. Tid til at tjekke ind på 
sit værelse, gå en lille tur, se 
alle udstillingerne fra forlagene 
og opleve korte spots/præsen-
tationer af nye materialer. 

Kl. 15.30 - 17.45 Workshop (der udbydes tre 
workshop se, www.boernehave-
klasseforeningen.dk)

Kl. 19.00 - 21.30 Spisning

Tirsdag den 7. marts 2023
Kl. 07.00 - 09.00 Morgenmad 
Kl. 07.00 Hvis man har lyst:  

Morgenbadning
Kl. 08.30 - 09.15 Morgentur til vandet 
Kl. 09.15 - 09.45 Morgensang og info fra Børne-

haveklasseforeningen
Kl. 10.00 - 12.15 Workshop (der udbydes tre 

workshop se, www.boernehave-
klasseforeningen.dk)

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost
Kl. 13.30 - 15.00 Fælles oplæg
Farvel og tak for denne gang

Kursusafgift: Medlemmer i delt dobbelt-
værelse 4100 kr.

 Medlemmer i enkeltværelse 
4600 kr.

 Ikke medlemmer i delt dobbelt-
værelse 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 om-
fang tilbydes mod en merpris).

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

 Ret til ændringer forbeholdes.

Skolestartskonference
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