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BØRN OG SEKSUALITET

8. februar

Oplæg: Anna Louise Stevnhøj journalist og forfatter

Torsdag den 8. februar kl. 18.00-21.00, Musikstalden, Næstved
Synet på børns seksualitet har ændret sig afgørende de senere år.
Det kalder på, at vi genopfinder en solid pædagogisk praksis,
der bygger på viden fremfor følelser og forbud.

KONCEPTER I PÆDAGOGISK ARBEJDE

6. marts

Oplæg: Christian Aabro Cand.mag. og lektor på UCC

Tirsdag den 6. marts kl. 18.00-20.30, Nykøbing F. Teater, Nykøbing Falster
Giver pædagogiske koncepter overhovedet mening?
Og styrker de vores faglighed, eller indsnævrer de mulighederne
for selv at udøve pædagogiske skøn?

GØR FORÆLDRENE TIL MEDSPILLERE

17. april

Oplæg: Mette Eskesen og Anett Tolstrup pædagoger

Tirsdag den 17. april kl. 18.00-21.00, Anlægspavillonen, Ringsted
Forældresamarbejdet er en vigtig brik i det pædagogiske arbejde.
Men det er ikke altid let. Hør mere om, hvordan vi gør forældrene
til medspillere fremfor modspillere.

19. april

LEDER

PAS GODT PÅ DE LANGTIDSFRISKE
Oplæg: Henrik Krogh stressekspert og forfatter
Torsdag den 19. april kl. 10.00-12.00, Teaterbygningen, Køge
De har trukket læsset gennem fyringsrunder, omstruktureringer og
reformer. Men de er lige så nedslidte som skinnerne hos Banedanmark.
Pas godt på dem!

IND I, BAG OM OG VED SIDEN AF DIAGNOSEN

22. maj

Oplæg: Heidi Agerkvist familiepsykolog

Tirsdag den 22. maj kl. 18.00-20.00, Kompagnihuset, Næstved
Antallet af diagnoser er eksploderet. Få viden og inspiration til
arbejdet med børn og unge med diagnoser. Og indsigt i, hvorfor
vi møder flere børn med diagnoser.

INKLUSION AF BØRN OG UNGE

7. juni

Oplæg: Bent Madsen Cand.pæd. og professionsforsker

Torsdag den 7. juni kl. 18.00-20.30, Teaterbygningen, Køge
De stadigt voksende krav om inklusion udfordrer pædagogerne.
Bliv klogere på dine pædagogiske kompetencer, når det handler
om børn og unge i udsatte positioner.

12. juni

LEDER

DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
Oplæg: Connie Andersen ledelses- og karrierecoach

Tirsdag den 12. juni kl. 10.00-13.00, Kompagnihuset, Næstved
Døgnet har ikke timer nok, du mangler kompetencer og kan ikke finde
hoved og hale i, hvor du skal begynde. Kender du det? Så er du ikke alene.

24. august

LEDER

DILEMMAER I FREMTIDENS LEDELSE
Oplæg: Peter Busch-Jensen Ph.d. Roskilde Universitet

Fredag den 24. august kl. 10.00-13.00, Nykøbing F. Teater, Nykøbing Falster
Pædagogiske institutioner er under hastig forandring. Men er svaret mere
tydelig ledelse eller inddragelse, samarbejde og tillid?

11. september

STRESS – HVOR SJOVT ER DET?
Oplæg: Karen-Marie Lillelund forfatter og foredragsholder

Tirsdag den 11. september kl. 18.00-20.30, Musikstalden, Næstved
Stress er en folkesygdom og ikke noget at le af. Alligevel kan humor være
et redskab til at undgå, at hverdagstravlheden sætter sig til stress.

20. november

MENINGSFULDT FORÆLDRESAMARBEJDE
Oplæg: Pernille Juhl Ph.d. Roskilde Universitet
Tirsdag den 20. november kl. 18.00-21.00, Hotel Falster, Nykøbing Falster
Forældrene skal være bedre til at støtte børns læring hjemme.
Og det skal pædagogerne i stigende grad rådgive dem i, fastslår
dagtilbudsreformen. Hør hvordan!

ALLE ARRANGEMENTER

Deltagere: medlemmer af BUPL Sydøst og PLS
Pris: gratis Info og tilmelding: www.bupl.dk/sydoest
Mad og drikke: BUPL giver sandwich, vand, kaffe og te

STOLTPÆDAGOG

