Program for dagtilbud
på Danmarks Læringsfestival
Den 13. marts 2019 i Bella Center, København
Den første dag på Danmarks Læringsfestival 2019 kan du som leder eller pædagogisk personale
i dagtilbud få ny viden og inspiration til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Imran
Rashids oplæg byder ind med overvejelser til det pædagogiske arbejde og forældresamarbejdet,
når teknologiforståelse og digital dannelse sættes på dagsordenen. Britta Conny Carl fra Danmarks Evalueringsinstitut giver inspiration til realisering af den styrkede pædagogiske læreplan
og den digitale dannelse i dagtilbud og familier. Leder Eva Meyer fra Vuggestuen og Børnehaven
Nyrup i Helsingør og pædagog Karina Tougaard Poulsen fra Bjørnen i Hjørring deler deres refleksioner og didaktiske overvejelser om udfordringer, potentialer og muligheder i den digitale, pædagogiske praksis.
Det er bare noget af det, du kan opleve på konferencesporet for Dagtilbud på Danmarks Læringsfestival 13. marts 2019, som gennemføres i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.
Folketinget vedtog i maj 2018 de nye regler om den styrkede pædagogiske læreplan som opfølgning på dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’.
Leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb er grundlaget for arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I den styrkede pædagogiske læreplan er der også fokus på
etablering af et pædagogisk læringsmiljø, børn i udsatte positioner og forældresamarbejde samt
etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.
Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner i løbet af de to dage.
Med en konferencebillet kan du frit skifte spor og vælge de oplæg, du brænder mest for.

Pris for deltagelse i konferencen med forplejning og
adgang til alt:
Én dag
1.500,- kr. ekskl. moms
Begge dage
2.500,- kr. ekskl. moms
Husk, at I får rabat efter
antal deltagere:
10-19 personer = 10 % rabat
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat
Find mere information om
Danmarks Læringsfestival
og tilmeld jer på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk
Følg os her:

Program den 13. marts 2019
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08.55-09.45:
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Velkomst og Keynote om Computationel Thinking
Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til
Danmarks Læringsfestival 2019 og keynote Dr. Chris Stephenson, leder af
Computer Science Education Strategy hos Google fortæller om Computationel
Thinking

10.15-11.00:

Digitale dagtilbud – udfordringer for læringsmiljøet?
ved Imran Rashid

11.00-11.30:

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

12.15-13.00:

Tid til besøg i udstilling

13.15-14.00:

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud
ved Britta Conny Carl, chefkonsulent, EVA.

14.15-15.00:

Digitale dagtilbud – praksiserfaringer, fra Hjørring til Helsingør
ved Eva Meyer og Karina Tougaard Poulsen

15.15-16.00:

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?
ved Ole Sejer Iversen, Anne Boie Johannesson, Sahra-Josephine Hjorth, Abdel Aziz
Mahmoud og moderator Camilla Mehlsen
		
Lyst til mere? Tjek også det øvrige konferenceprogram for både d. 13. og 14. marts, hvor der bl.a.
er et helt spor om ledelse med særligt fokus på teknologiforståelse og digital dannelse
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