Om arrangørerne
BUPL Nordsjælland, pædagogernes
fagforening, og Pædagoguddannelsen KP
Nordsjælland har indgået et samarbejde om
at bidrage positivt til hinandens arbejde for
og med pædagogprofessionen.
Børnekulturdagen er en årlig tilbagevendende
tradition og en del af det samarbejde.
Børnekulturdagen er en del af de pædagogstuderendes uddannelse, og skal være med til at
bygge bro mellem pædagoguddannelsen og
de pædagogiske arbejdspladser i Nordsjælland.
Samtidig skal dagen synliggøre værdien af den
pædagogiske faglighed, give de studerende
mulighed for at vise og afprøve deres faglige
kompetencer og bidrage til at inspirere det
pædagogiske personale i Nordsjælland.

bupl.dk/nordsj

kp.dk

Kære dagtilbud og
skole i Nordsjælland

Børnekulturdag 24. april 2020

Natur og udeliv
Dygtige studerende laver fantastiske
aktiviteter for jeres børn
Børnekulturdag er for de 3-6 årige børn og 0-3.
klasserne. På denne dag vil studerende fra
pædagoguddannelsen gennemføre aktiviteter,
med fokus på natur og udeliv, tilrettelagt efter
børnenes forskellige alderstrin.
På børnekulturdagen er de pædagogstuderende
jeres guides gennem det frodige landskab af
udendørsaktiviteter for børnene. Aktiviteterne skal
både være en unik oplevelse for børnene og give
jer inspiration til, hvordan I kan give arbejde med
natur og udeliv på nye måder.
Det hele foregår udendørs, så det er vigtigt med
tøj, der passer til vejret.
Vores store ønske er at skabe en fantastisk dag
for jer, der samtidig fungerer som et helt centralt
øvelsesrum for vores studerende, så I kan få nogle
fantasifulde og kompetente kolleger, når de engang
bliver færdige med uddannelsen.

BUPL Nordsjælland og Pædagoguddannelsen
på Københavns Professionshøjskole
Nordsjælland inviterer jer til Børnekulturdag
2020. Børnekulturdagen er en fantasifuld og
inspirerende dag med sjove aktiviteter for
børn og faglige oplæg til de voksne.

Program

Arrangementet
er gratis!

09.15 – 09.45

Ankomst og indskrivning på
Københavns Professionshøjskole

Dagens opbygning
På Børnekulturdagen følger jeres børnegruppe
den samme gruppe studerende, mens I som
pædagoger skifter mellem hhv. at lade jer
inspirere af aktiviteter sammen med børnene og
blive udfordret af Søren Rasmussens oplæg.

09.45 – 10.00

Velkomst
10.00 – 10.30

Praktiske informationer

Aktiviteter sættes i gang. v. studerende og
Søren Rasmussen holder sideløbende sit oplæg

Hvornår

10.30 – 11.00

Frokost
Undervejs i aktiviteten er der frokostpause, og
mulighed for at de voksne kan bytte ”funktion”,
så en ny gruppe voksne kan følges med børnene i
det videre forløb i aktiviteten eller høre oplægget.

11.00 – 11.30

Aktiviteter fortsætter v. studerende + sideløbende
oplæg v. Søren Rasmussen

Fredag d. 24. april 2020 kl. 9.15 – 12.00
Hvor

Pædagoguddannelsen
Københavns professionshøjskole Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

11.30 - 12.00

Ved ankomst på dagen vil I få oplyst, hvilken
aktivitet I skal deltage i. Til hver børnegruppe vil
der være knyttet en gruppe studerende, der vil stå
for aktiviteten og sammen med institutionens egne
pædagoger skabe trygge rammer dagen igennem.

Afrunding og tak for i år

Praktisk
Husk tøj der passer til vejret. Vi er udendørs.

Medbring selv madpakker, der vil være en
brikjuice til alle børn. Kaffe til de voksne.

Tilmeldingsfrist
Oplæg: Natur og udeliv

Tirsdag d. 24. marts 2020.

v/ lektor Søren Rasmussen
Københavns Professionshøjskole
Hvordan kan vi bruge natur og udeliv i børnehøjde?
Kan naturen noget som indemiljøet ikke kan?
Hvilken betydning har udemiljøet for børns udvikling
og trivsel?
Er naturen den 3. pædagog eller?
Spørgsmålene er ofte mange, når emnet falder på
natur, pædagogik og didaktik.
Vi vil under oplægget debattere spørgsmålene ud fra
en pædagogfaglig vinkel med udgangspunkt i aktuel
forskning og konkrete eksempler.
Forbered gerne spørgsmål inden for området.

I tilfælde af sygdom eller andre
forhold som får betydning for, om
I kan deltage på dagen, bedes I
snarest muligt kontakte uddannelsesog professionskonsulent
Martha Jacobsen via sms på
tlf. 25 58 93 72 eller mail
maej@bupl.dk

