Når du er vært for en bod på bazaren
Pædagogisk træf 16. april 2020.

Bazaren på Pædagogisk træf: #Stoltpædagog
På det pædagogiske træf d. 16. april, 2020 holder vi en bazar, hvor de mange deltagere går
omkring og besøger forskellige ”boder”, hvor pædagoger og ledere fra hele landet deler deres
viden og erfaring om noget pædagogisk praksis, som de er særlig glad for og stolte af. Vi er glade
for, at du er en af dem!
I det følgende kan du læse lidt mere om, hvad bazaren går ud på, og hvordan du bedst forbereder
dig som vært for en bod på bazaren.
Hvordan foregår bazaren?
•
•
•
•
•

•
•

•

Bazaren består af 50 forskellige aktiviteter og fortællinger ved hver deres høje cafébord –
en markedsbod.
Ved hver markedsbod er der en ansvarlig vært.
Bazaren forløber over en time.
I løbet af den time skal man som vært for sin bod stå for at afvikle sin
aktivitet/fortælling/samtale fire gange.
En aktivitet/samtale/fortælling varer tolv minutter. Når de tolv minutter er gået spilles der
høj musik i to minutter. Musikken spilles så højt, at værten i boden ikke kan tale hen over
og ’holde på folk’. På den måde får boden nyt publikum for hver runde.
Når musikken spiller, skifter deltagerne plads og finder den næste bod, de gerne vil besøge.
Det er altså nysgerrigheden og lysten, som bestemmer hvor deltagerne går hen.
Hver bod er tydeligt markeret med en farvet helium-ballon med et nummer på. Ballonen
knejser højt oppe, så den er til at få øje på. Hver farve svarer til et tema (Eksempelvis:
’Fagligheden forrest’ som har røde balloner eller ’Trivsel, fællesskab og dannelse’ som har
grønne balloner).
Alle deltagere får udleveret et oversigtskort og en programoversigt, der fortæller hvad man
kan opleve hvor, og hvilke farver de forskellige temaer har.

Hvor mange deltager siger du lige, at vi var?
Det forventes, at mellem 400-500 vil deltage aktivt i bazaren. Det optimale er, at der samler sig 812 deltagere omkring hver bod, så alle kan høre, se og være med. Derfor er der 50 boder.
Det samlede lyd og energi niveau i salen er højt, men fordi folk samler sig i små grupper, fungerer
det. Klumper der sig for mange sammen ved en bod, er folk pragmatiske og flytter sig til en anden
bod, hvor der er bedre plads. Og hvis de har udset sig netop denne bod, så vender de bare tilbage i
en af de andre runder.
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Hvad er temaerne for bazaren?
Bazaren er delt op i fem tematiske zoner markeret med hver sin farve helium-ballon. De fem
temaer er:
Zone 1: Børneperspektiv, leg og kreativitet
Zone 2: Fagligheden forrest i kampen for bedre vilkår
Zone 3: Etik, dømmekraft og faglig udvikling
Zone 4: Børn, unge og familier i udsatte positioner
Zone 5: Trivsel, fællesskab og dannelse

Som udgangspunkt placerer vi din bod under et af de fem temaer, men har du selv et ønske så
skriv det til Dorte Wittchen på pt2020@bupl.dk

Hvad skal jeg lave som vært for en bod på bazaren?
Som vært for en bod står du for at arrangere og afholde en seance på 12 minutter. Husk, det er
ikke dig, der skal snakke 12 minutter – du kan starte en leg, fortælle om erfaringer og stille
spørgsmål, som giver anledning til at komme i samtale med dine kollegaer fra hele landet. Du skal
gentage din værtsrolle fire gange.

Hvordan indrettes en bod?
En god bod er klar i sit budskab og må gerne være lidt sprælsk. Det kan den være på flere måder,
men her er et par tips:
•

Skær ind til benet
Hvis du vil fortælle om et projekt eller en erfaring, så overvej, hvad er det vigtigste, en
deltager i min bod skal have med hjem? Fortæl essensen og ikke hele forløbet fra start til
slut – du har kun 12 minutter i alt! Og husk, at der skal være tid til, at dem, som lytter kan
nå et stille spørgsmål, inden de går videre.

•

Gør dig klar til ’stand up’
Boderne er uden strøm og brug af computer og diasshow. Pointen er at gøre det på
’dogme-måden’, hvor man er i øjenhøjde med sit publikum og hvor det er aktiviteten og
samtalen, der er det vigtige.
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•

Vis noget frem
Hver bod får et højt cafebord med en ballon, men tag gerne noget med, der kan virke som
blikfang og understøtte din aktivitet eller din fortælling. Det kan være en planche,
udklædning eller et spil, som skal bruges i aktiviteten.

Vigtige datoer
23. marts, 2020

Deadline for at tilmelde sig som vært for en bod på bazaren

27. marts, 2020

Via mail får du et foreløbigt program for bazarens boder

1. april, 2020

Har du rettelser til beskrivelsen af din bod, skal du melde tilbage nu

16. april, 2020. KL. 9.15

Morgenmad og formøde for alle bazarværter i Odense kongrescenter.

Har du spørgsmål?
Du får vikardækning, hvis du er vært for en bod. Og du får også dækket transportudgifter. Refusion
sker ved at sende mail med bilag til Dorte Wittchen på: pt2020@bupl.dk
Har du spørgsmål til din rolle som vært, er du velkommen til at kontakte organisationskonsulent i
BUPL, Maja Plum på mpm@bupl.dk eller på telefon: 22 16 24 90
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