Skolestartskonference
Hotel Storebælt, Nyborg den 21. til den 22. marts 2018
På rejse i de Forenklede Fælles Mål (FFM)
Vi er nu i gang med de nye FFM, hvor der er mange nye og ukendte faktorer
at tage højde for i den daglige planlægning og arbejdet i børnehaveklassen.
•
•
•
•
•
•

Hvordan tilrettelægger vi den målstyrede undervisning?
Hvordan synliggør vi læringsmålene overfor børnene?
Hvordan får vi læringsmålene ind i årsplanen?
Hvordan får vi elevplanerne gjort til et dynamisk værktøj?
Hvordan forholder vi os til de nye begreber innovation og entreprenørskab?
Hvordan får vi it og medie ind i vores kompetenceområder?

Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, der melder sig. På Skolestartskonferencen
har vi sammensat et program, som kan være til inspiration i arbejdet med FFM.
Vi vil på Skolestartskonferencerne over en treårig periode have fokus på de seks
kompetenceområder for Børnehaveklassen.
I 2016 havde vi fokus på Sprog, Kreative og musiske udtryksformer og i 2017 handlede
det om kompetenceområderne Matematik, Krop og bevægelse.
På Skolestartskonferencen 2018 vil det være kompetenceområderne naturfaglige
fænomener og Engagement og fællesskab, der vil være i fokus.
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 2018
Onsdag den 21.
Kl. 08.00 - 09.00
Kl. 09.00 - 09.30
Kl. 09.30 - 12.00
Kl. 12.00 - 14.30
Kl. 14.30 - 17.00
Kl. 17.15 - 18.00
Kl. 19.00

marts 2018
Ankomst, kaffe
Velkomst
Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Frokost og udstilling og præsentation fra forlag
Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Mød Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelsen
og Bladudvalg
Middag

Torsdag den 22. marts 2018
Kl. 09.00
Morgensang
Kl. 09.00 - 10.00 Nyt fra Undervisningsministeriet
Kl. 10.00 - 12.30 Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Kl. 12.30 - 13.30 Frokost
Kl. 13.30 - 15.00 Fælles foredrag med Lola Jensen
Farvel og tak for denne gang

Afbud: Et hvilket som helst afbud bedes
meddelt BHKLF så hurtigt som muligt,
så pladsen kan tilbydes en anden.
Såfremt afbud meddeles 10 dage før
konferencen tilbagebetales konference
afgiften – dog tilbageholdes et administrationsgebyr på kr. 250,-. 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

Kursusafgift:
		

Medlemmer 3.750,00 kr.
Ikke medlemmer 4.350,00 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).

Program og tilmelding på
www.boernehaveklasseforeningen.dk

Målgruppe: 		
		

Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger,
der underviser i indskolingen.

Med venlig hilsen
Børnehaveklasseforeningen

Ret til ændringer forbeholdes

Workshops og foredrag
Workshop onsdag den 21. marts
kl. 09.30 - 12.00 og kl. 14.30 - 17.00
Workshop torsdag den 22. marts
kl. 10.30 - 12.30
Der udbydes fire workshops, hvor du skal vælge tre.
Workshop 1: Tværfaglighed og Engagement
og fællesskab
Foldebøger
Instruktør: Malene Elisabet Meyer og Carina Kaltoft.
Kurset omhandler foldebøger, som er et praktisk og håndgribeligt værktøj til at rumme elevernes arbejde og læring.
Med ganske få teknikker, som gennemgås på kurset, kan
man lave foldebøger med eleverne i skolens yngste klasser,
som både er stimulerende for hænder og hoved.
Foldebogen er et godt værktøj til at sætte rammen for emner, læring og viden eleverne møder i skolen, og pga foldebogens taktile og visuelle format inviterer den til at blive
vist frem og til at blive gemt - og til at tage frem igen, for at
huske på det man har lært.
Medbring egen saks, limstift, håndklipsemaskine og et veludrustet penalhus.
Workshop 2: Naturfaglige fænomener
Børn, bier, brumbasser og forvandling
Instruktør: Naturvejleder Majken Sundahl og Naturvejleder
Thomas Neumann, Danmarks Naturfredningsforening.
Vi går på opdagelse ind i insekternes verden. Hvordan konkretiseres fx den fuldstændige forvandling fra æg-larvepuppe – voksent insekt og hvordan giver det mening for
børn. Vi bygger, leger, undersøger og giver tips og tricks til
den daglige undervisning hjemme på matriklen.
Workshop 3: Naturfaglige fænomener
Mælkekartonens rejse
Instruktør: Dorte Sofie Mørk Emus og Monica Brun fra Clio
Online.
Med baggrund i konferencens overskrifter arbejder vi med,
hvordan naturfaglige fænomener kan indgå i børnehaveklassen. I vores workshop vil vi komme med konkrete bud på,
hvordan I kan arbejde indenfor de 4 delområder, der hører
under de naturfagligefænomener, og samtidig skabe grobund for engagement og fællesskab, innovation og entre-

prenørskab i jeres undervisning. Samtidig vil vi give forslag
til, hvordan forskellige digitale værktøjer kan anvendes og
inddrages i undervisningen. Vi inviterer jer med i et digitalt
univers, hvor eleverne fx kan komme med ud på mælkekartonens rejse fra skraldespand til forbrænding.
Workshop 4: Engagement og fællesskab
Trivsel i skolestarten
Instruktør: Fri for Mobberi.
Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn i en
klasse bliver mobbet, går det ud over alle børn i klassen – og
når en børnegruppe ikke trives, er der omvendt stor risiko
for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber
og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor
hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.
Med udgangspunkt i erfaringer fra antimobbeprogrammet
Fri for Mobberi giver workshoppen inspiration til, hvordan
I i praksis kan arbejde med trivsel og forebyggelse af mobning i skolestarten.
Mary Fonden og Red Barnet står i fællesskab bag Fri for
Mobberi, der henvender sig til arbejdet med de 0-8-årige. Fri
for Mobberi er udbredt til over halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets SFO’er og indskolinger.
Fælles oplæg:
Hvor er det, vi står med børnene, forældrene,
os selv, forventningerne udefra og indefra?
Ved Lola Jensen.
Hvordan får man talt med familien om de svære emner om
forventninger og ansvar med ønsket om samtidig at bevare
et godt samarbejde?
Hvor er det nogle gange forbandet svært at håndtere en
samtale med forældre især om de hotteste emner. Sæt nu
de bliver vrede, og måske lader det gå ud over fremtidigt
samarbejde. Men på den anden side åbenheden, det må da
for pokker siges, og hvad med det sure øv, at bolden havner
på forkert banehalvde.
Forlag på konferencen:
Der vil også være små oplæg/præsentationer fra de forlag
der udstiller – nærmere information følger.
Tilmelding på www.boernehaveklasseforeningen.dk

