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MÅLGRUPPE
Pædagoger i vuggestuer og
børnehaver.

DIGITALT FYRAFTENSMØDE
FORMÅLET
”Ligestilling mellem kønnene” hedder det femte af FNs i alt 17 verdensmål.
Som barn bliver man tidligt præget af omverdenen, ikke mindst i forhold til opfattelser af, hvad der er det
normale i forhold til køn. De værdier vi som voksne videregiver til børn, har ofte rod i vores egen opdragelse
og den måde samfundet ser på køn. Men der blæser nye vinde, og unge mennesker stiller i dag
spørgsmålstegn ved mange af de traditionelle kønsopfattelser. På pædagoguddannelsen undervises de nye
pædagoger i seksualitet, køn og mangfoldighed, og rundt omkring i de pædagogiske institutioner er der
skærpet opmærksomhed på, hvordan man som professionel er med til at gøre en positiv forskel i forhold til
ligestilling.
En af tilgangene til at flektere over de normer og værdier der hersker i den pædagogiske praksis, kaldes for
normkritik. Det vil vi sammen dykke ned i til dette digitale fyraftensmøde.

UNDERVISERE

Cecilie Nørgaard - Uddannelses- og kønssociolog fra Århus og Københavns Universitet. Tidligere skolelærer.
Formidler viden om køn og diversitet på både kunstneriske og videnskabelige måder og kombinerer teori og
praksis gennem udvikling af strategiske idéer og løsninger, som konsulent, forfatter og foredragsholder.

INTRODUKTION
Digitalt fyraftensmøde om normkritik og køn målrettet pædagoger, der arbejder med mindre børn.
Til dette arrangement vil vi se på hvordan man med den normkritiske pædagogik, kan arbejde med bedre at
få øje på det enkelte barn?
Undervejs vil vi blandt andet komme ind på:
Hvad ligestilling har med livet i vuggestue og børnehave og det enkelte barns liv og udvikling at
gøre?
Hvad det betyder at for den pædagogiske praksis at have viden om køn, diversitet og normkritisk
pædagogik?
Hvilke konkrete redskaber man kan benytte til at skabe mindre kønsstereotype og mere
inkluderende fællesskaber?
Til arrangementet vil der først være et oplæg af Cecilie Nørgaard. Derefter vil der være lidt gruppearbejde, og
til sidst vil der være opsamling og spørgsmål.

FOKUS

•
•
•

Normkritisk pædagogisk praksis
Ligestilling og lige muligheder
Inkluderende fællesskaber på tværs af køn

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte professionsmedarbejder i BUPL Hovedstaden Morten
Petersen på mop@bupl.dk 22 26 50 86 eller professionsmedarbejder i BUPL Nordsjælland Eline Gundersen
på elg@bupl.dk på 29 69 8126.

TILMELDING

Find og tilmeld dig arrangementet på https://bupl.dk/arrangementer/

DELTAGELSE

Arrangementet er for medlemmer af BUPL Hovedstaden og BUPL Nordsjælland

