Medbestemmelse i den pædagogiske praksis
Invitation til Videndag i praktikken

Vi vil gerne invitere til Videndag i praktikken, hvor vi sætter fokus på temaet

Medbestemmelse i den pædagogiske praksis.
På dagen skal vi sammen undersøge, hvordan medbestemmelse ser ud i den pædagogiske praksis og
forhåbentlig blive klogere på, hvordan man opdyrker en medbestemmelseskultur i henholdsvis en
børnehave, en fritidsordning og på et bosted.
Arrangementet foregår på Campus Bornholm og er arrangeret af Pædagoguddannelsen i samarbejde
med de faglige organisationer BUPL og SL.
Programmet for videndagen er lavet med henblik på at skabe dialog mellem en bred vifte af
studerende og aktører inden for både dagtilbud, skole-fritidsområdet og social- og
specialpædagogiske tilbud.
Afslutningsvis skal vi møde Camilla Kjærsgaard Jeppesen, som er pædagogisk leder i Eksperimental
institutionen på Amager. Hun vil fortælle om, hvordan de i hendes institution arbejder fokuseret med
inddragelse af børn i forskellige typer af beslutningsprocesser.

Videndagen foregår på Campus Bornholm, Minervavej 1 i Rønne,
tirsdag den 15. februar kl. 12.30 – 16.00 i forlængelse af
studiedagen.
Vi mødes i idrætssalen på campus, som er åben fra kl.12.00.
Vi håber, I har lyst til at deltage og bidrage, så vi i fællesskab kan blive klogere på, hvordan vi i praksis
skaber mere medbestemmelse for mennesker i alle aldre i den pædagogiske praksis.

Du skal tilmelde dig ved at tilgå linket nedenfor inden 20. januar 2022.
LINK INDSÆTTES: https://www.tilmeld.dk/vidensdag150222/signup

Program for dagen:
12:00 Tjek ind!
12:30 Fælles åbning af Videndagen
13:00 Workshops:
1. Refleksionscafé: Du har her muligheden for at læne dig tilbage, lukke øjnene og lade
praksisfortællinger fra pædagogstuderende i praktik flyde gennem dine øregange.
2. Del din dømmekraft: Det er ikke altid lige til at skabe mere medbestemmelse. Eller er det? Vi
sætter os selv i spil, når vi sammen med andre deltagere tager stilling til dilemmaer og
spørgsmål om medbestemmelse.
3. Samtalesalon: Menuen står på samtaler om medbestemmelse, og vi vælger netop de emner
ud, der fanger, inspirerer og berører os. Lad os sammen udforske de spørgsmål, der opstår,
når vi arbejder med medbestemmelse.
4. Uden ord: Ikke alt kan udtrykkes gennem ord og samtale. Derfor inviteres du her til at udtrykke
dine refleksioner og holdninger til medbestemmelse kreativt på papir.
14:30 Pause
15:00 Inspiration til arbejdet med medbestemmelse i hverdagen v. Camilla Kjærsgaard Jeppesen
15:30 Afrunding og farvel

Vi glæder os til at se jer!

