
Program for skolestartskonferencen 2019

Onsdag den 20. marts 2019
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 Hovedstyrelse 
  og bladudvalg
Kl. 19.00  Middag

Torsdag den 21. marts 2019
Kl. 08.30  Morgentur ved vandet
Kl. 09.15  Morgensang
Kl. 09.30 - 12.00 Workshop (der udbydes fire workshop se næste side)
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 14.30 Fælles foredrag med Louise Klinge

Kursusafgift:
Medlemmer i delt dobbeltværelse 3800 kr. 
Medlemmer i enkeltværelse 4300 kr.
 Ikke medlemmer i delt dobbeltværelse 4500 kr. 
Ikke medlemmer i enkeltværelse 5000 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 BHKLF så hurtigt som 
muligt, så pladsen kan tilbydes en 
anden. Såfremt afbud meddeles 10 
dage før konferencen tilbagebetales 
konferenceafgiften – dog tilbage-
holdes et administrationsgebyr på 
kr. 250,- 
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 20. til den 21. marts 2019

Styrk relationerne
At kontakten til eleverne er afgørende, ved enhver underviser, men ny 
forskning viser, hvor små signaler eleverne fanger, og hvordan man bevidst 
kan arbejde mod bedre relationer.

På Skolestartskonferencen 2019 vil vi stille skarpt på relationer, der styrker vores 
opmærksomhed på alt det eleverne gerne vil og kan, for at de lærer, trives og dannes.

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 på mail 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 1: Daglig brug af redskabet: 
”Ugeskemarevolutionen” samt 
bevægelse, struktur og differentiering

Lokale: Storebælt
Instruktør: Heidi Madelung, børnehaveklasseleder 
og Peter Madelung, familieklassevejleder, tidligere 
indskolings- og specialklasselærer.

Vi tager udgangspunkt i Karina Winther og Lene Theill´s 
fantastiske bog: Ugeskema revolutionen – Folkeskole med 
overskud til alle.

Vi giver vores tolkning af at arbejde med ”Ugeskemarevo-
lution” i børnehaveklassen og videregiver vores egne erfa-
ringer i arbejdet med dette redskab, som vi oplever giver 
arbejdsro i klasserummet og er med til at gøre eleverne 
endnu mere dygtige og videbegærlige.
Vi giver dig teorierne bag, og uddyber, hvad det er du støt-
ter hos eleven, samt hvilke kompetencer der trænes hos 
den enkelte elev.
Vi giver vores bud på yderligere struktur i klasserummet, 
øget differentiering og inklusion, der gør hverdagen mere 
forudsigelig for eleverne.
Vi giver dig inspiration til at bruge det du i forvejen arbejder 
med i hverdagen, samt til at motivere eleverne til at få større 
ansvar og glæde ved egen læring.
Vi vil fortælle om, hvordan du kan hjælpe dine elever til at 
arbejde mere selvstændigt, samt give et bud på hvordan 
du kan imødekomme de store krav om undervisningsdif-
ferentiering, bevægelse og inklusion.
Medbring en navneliste på dine ”egne” elever, samt ipad 
eller computer, så du kan prøve at lave et ugeskema til din 
klasse. Ifølge vores erfaring, er det nemmest og hurtigst 
på computer.

Workshop 2: Hvordan snakker du med dine elever?

 Lokale: Sprogø 
Instruktør: Mette Ploug Meineche, 
konsulent i kompetencehuset Heckmann.

I skolen har vi samtaler med eleverne omkring deres trivsel 
og udvikling. Samtaler, der både er uformelle og formelle, og 
hvor den formelle samtale kommer som skole-hjem-samtale 
og elevsamtale hen over skoleåret. 
I denne workshop ser vi nærmere på de formelle elevsam-
taler i det daglige. Hvad er formålet og rammen for samta-
len? Hvad er indholdet i elevsamtalen? Hvilken rolle har vi 
som undervisere, og hvilke værktøjer benytter vi os af til 
samtalen. Dertil hvilken kobling, der kan skabes mellem den 
daglige undervisning og elevsamtalens indhold. 
Bliv klogere på, hvordan vi træner eleverne i at tale om deres 
udvikling og progression og fyld din egen værktøjskasse 
med effektive værktøjer til at afholde gode elevsamtaler. 

Workshop 3: Indskolingsbørns sensoriske og 
motoriske behov

Lokale: Askø
Instruktør: Ingelis Arnsbjerg, aut. ergoterapeut 
med speciale i børn og unge. 

• Børn og voksnes individuelle sansemønstre.
• Sanseintegration og sensorisk bearbejdning. Defi nition 

af begreberne.
• Sensoriske bearbejdnings forstyrrelser og motoriske 

udfordringer. 
• Børns behov for balance mellem aktiv bevægelse og 

kropslig / mental ro.
• Ydre regulerings betydning for udvikling af barnets evne 

til selvregulering. 
• Sensorisk stimulerende redskaber og sensoriske strate-

gier i skolemiljøet.

Workshop 4: Den eventyrlige verden

Lokale: Langesand
Instruktør: Annette Møs, Musik- & bevægelsespædagog.

Det handler om musik- og bevægelseskultur i hverdagen. 
Der deles ud af ideer, erfaringer og viden på området og 
oplevelsen er at det bedste udbytte får man når teori blan-
des med praksis.
Det musiske skal stimuleres og næres hver eneste dag. 
Skolestarterne er vilde med rytme, sang, dans og ”fi nde-på-
lege”. Vi bevæger os ind i det eventyrlige univers og oplever 
modsætninger både gennem kroppen og musikken. Få nye 
musiklege og masser af leg med ordrytmer og betoning. Alle 
får lydfi ler og opskrifter på rytmiksessions til hverdagen.
 
Fælles oplæg:
Relationskompetence ved Louise Klinge

Lokale: Langesand

I 2016 forsvarede jeg min ph.d. om læreres relationskom-
petence, som jeg lavede i samarbejde med Københavns 
Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Jeg ønskede 
dels at udvikle et professionelt sprog om relationen mellem 
lærer og elever og dels at undersøge, hvad der skal til, for 
at lærere agerer relationskompetent.
Jeg brænder for at gøre en forskel for folkeskolen. Børn, 
unge og lærere tilbringer så meget tid i hinandens selskab, 
og det er utroligt vigtigt, at den tid er meningsfuld og beri-
gende for begge parter. Skolen er til for børnenes skyld, men 
for at de kan opleve det, kræver det, at lærerne har de bedste 
rammer, og at vi stiller store krav til, hvem der er lærere.
Jeg vil give deltagerne til mine foredrag konkret viden om 
og redskaber til at møde børn og unge på en måde, der 
fremmer begge parters glæde og engagement. På baggrund 
af min forskning og mine erfaringer som lærer leverer jeg 
brugbar inspiration, der skaber positive forandringer i sko-
lehverdagen.

Workshops og foredrag


