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PROGRAM ÅRSKONFERENCE 2020 

Kl.12.30-13.00: Indskrivning 

Kl. 13.00-13.05: Fællessang 

Kl. 13.05-13.20: Velkomst ved Kristine Kryger, medlem af kommunalbestyrelsen (B) og 

formand for opgaveudvalget ’FN’s Verdensmål i Gentofte.’ 

Kl. 13.20-14.50: ”Relationskompetence i dagtilbud og hjem” ved Tina Brandt 
Hvad er relationers betydning for børns trivsel og læring? Hvordan kan voksne agere relations-
kompetent i hverdagen? Det vil oplægget gå i dybden med på baggrund af Louise Klinges 
forskning i relationskompetence. 
Måden at være sammen på, som en vej til at opnå bedre udvikling og trivsel, er ikke isoleret til 
professionelle voksne i vuggestue, børnehave og skoler. Alle mennesker - forældre, partnere, 
sønner, døtre, kolleger eller venner - kan have glæde af at tage nogle af pointerne fra Louise 
Klinges forskning til sig. Når vi fx ”Deler ud af os selv” understøtter vi vores 
samhørighedsbehov. ”At skabe overskuelig struktur” og ”udtrykke positive forventninger” 
nærer børns behov for at føle sig kompetente.  
 
Tina Brandt er ansat hos Louise Klinge, uddannet børnehavepædagog i 1991, har været 
børnehaveleder i 14 år, er diplomuddannet i ledelse, uddannet relationspraktiker og 
familieterapeut. 

Kl. 14.50-15.15: Pause med små sandwich, frugt, kaffe og te. 

Kl. 15.15-16.15: ”Trivsel i daginstitutionen – børnelivet og arbejdslivet” ved Unni Lind 

Hvordan udfolder trivsel sig mellem børn og det pædagogiske personale? Og hvordan spiller 
børnelivet, arbejdslivet og pædagogikken sammen i hverdagen ift. trivsel?  

Oplægget vil præsentere resultaterne fra Unni Linds Ph.d.-projekt fra 2019. Det kommer til at 
handle om mulighederne for at være tilstede sammen, om hverdage der stiller krav om stor 
fleksibilitet, en daglig organisering der skal forhindre katastrofer og ”værste dage”, der 
forbindes til stramme mønstre overfor børnene.  

Samtidig giver både børn og det pædagogiske personale udtryk for ønsker og bestræbelser på 
at realisere det gode liv med hinanden i hverdagen.  

 
Unni Lind er ph.d. og lektor i pædagogik. Hun har tidligere deltaget i aktionsforskningsprojektet 
’Liv og læring – i fremtidens daginstitution’ under UCC.  
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Kl. 16.15-16.45: Pause med kage, frugt, kaffe og te. 

Kl. 16.45-18.15: ”Hjerne, Leg og dannelse” ved Ann-Elisabeth Knudsen. 
Vi har fået en ny formålsparagraf dagtilbudsloven, som skal fremme børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse og hvor legen er grundlæggende. Dannelsesbegrebet og legens betydning 
er nye toner på 0-6 års området.  
Den nyeste hjerneforskning har testet forskellige typer af lege – også frie lege – for at finde ud 
af, hvordan det påvirker børns hjerner og udvikling: 

• Kan nogle typer af lege f.eks. modvirke børns stress? 
• Dannelse med børn, hvilken betydning har det for børns selvopfattelse og selvværd – 

hvad gør vi i praksis? 
• Skal børn så kun lege noget bestemt for at blive gode til sprog eller matematik, eller har 

legen betydning i sig selv? 
• Hvordan hjælper forskellige typer af lege og en dannelses praksis med børn dem til at 

blive velfungerende, glade, motiverede og lærelystne? 
 

Ann-Elisabeth Knudsen er cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, har gennem en årrække har 
arbejdet med og skrevet om neuropsykologi og hjernens funktioner. 

Kl. 18.15-18.30: Afrunding ved Hovedbestyrelsen. 

 

AFTENPROGRAM 
 

Kl. 18.30-19.00: Velkomstdrinks. 

Kl. 19.00-20.30: Forret og hovedret, vin ad libitum. 

Kl. 20.30-21.15: Underholdning  

Kl. 21.15-21.45: Dessert, kaffe, te. 

Kl. 21.45-00.00: Chokolade til kaffen, herefter åbner baren. 

 

 


