TEMADAG

3. september 2020
Tilmeldingsfrist: 26. august 2020

Børn og voksnes trivsel i daginstitutionen
STED: ROYAL STAGE, MILNERSVEJ 39, 3400 HILLERØD
TIDSPUNKT: KL. 9.00 – 12.00
MORGENMAD: 8.30 – 9.00

Østergade 4A | 3400 Hillerød | Tlf. 3546 5700
nordsj@bupl.dk | bupl.dk/nordsj

MÅLGRUPPE
For daginstitutionsområdet samt
alle med interesse for den
pædagogiske praksis.

Pædagogisk temadag
FORMÅLET
Når vi taler om kvaliteten af et dagtilbud, ved vi at flere forskellige faktorer spiller ind, og at der er mange
perspektiver på, hvad man skal se efter, når man vurderer det pædagogiske arbejde og rammerne omkring
det.
Som pædagoger orienterer vi os ofte i forhold til et børneperspektiv, og tilrettelægger den pædagogiske
praksis ud fra en vurdering af, hvad der skal til, for at børn trives.
Et andet perspektiv på kvaliteten af et dagtilbud handler om arbejdsmiljøet, og om hvordan de ansatte på
arbejdspladsen trives i hverdagen. Kikker man på pædagogers arbejdsmiljø, er det ofte tæt knyttet til
muligheden for at udøve et kvalificeret stykke professionelt arbejde indenfor de eksisterende rammer.
Oplevelsen af at bidrage til et kvalificeret pædagogisk arbejde kan blandt andet handle om strukturelle
elementer som normering, men er i lige så høj grad styret af hvorvidt man som professionel oplever at lykkes
i det pædagogiske arbejde.
Trivsel er således ikke blot et individuelt forhold, men hænger tæt sammen med det hverdagsliv man indgår i.
Børn og voksnes trivsel i dagtilbud er tæt sammenknyttet, og på denne pædagogiske temadag vil vi udfolde
hvad det betyder for begge parter.

UNDERVISERE

Unni lind
Ph.d. og lektor på Københavns Professionshøjskole, forskningssatsningen og tilknyttet Center for
Daginstitutionsforskning (CeDif) på Roskilde Universitet.

INTRODUKTION
På denne pædagogiske temadag vil Unni Lind med udgangspunkt i eksempler fra praksis og egen forskning
udfolde hvordan børn og voksnes trivsel hele tiden påvirker hinanden.
Trivsel er her forstået som andet og mere end noget, den enkelte har eller ikke har, og beskrives af Unni Lind
som et dynamisk og kollektivt forhold, der hele tiden er under forandring og påvirkes af omgivelserne.
Derfor vil vi på dagen blandt andet diskutere hvordan børnelivet og arbejdslivet hænger sammen – og hvilken
betydning det har for trivsel i daginstitutionen? Hvad det betyder for børn og voksne, at hverdagen både er
kropslig, kollektiv og konfliktuel? Hvad kravet og forventningen til børn og voksne om fleksibilitet betyder for
oplevelsen af ansvar, for graden af udmattelse og for realiseringen af et godt liv sammen? Og hvordan børn
både er med- og modspillere i etableringen af det gode børne- og voksenliv i daginstitutionen?

FOKUS

•
•
•

Trivsel som kollektivt fænomen
Arbejdsliv og børneliv
Mellem fleksibilitet og ansvar

SPØRGSMÅL

Kontakt uddannelses- og professionskonsulent Martha Jacobsen på mail maej@bupl.dk eller på tlf. 25 58 93 72

TILMELDING

Gå ind på hjemmesiden www.bupl.dk/nordsj og tilmeld dig allerede nu eller skriv til maej@bupl.dk

PRIS

For medlemmer: 150 kr
For ikke-medlemmer: 350 kr
For studerende og ledige: Gratis
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