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  ”Hvordan kan vi undgå at 
slukke børnenes drivkraft?”

Ressourcedetektiv  
- Hanne Aalling Risager  
”Barnets indre medfødte  
kraft til at mestre livet”

Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic Parenting 
- Sofie Münster ”Hvordan børn finder styrke i modgang”

Professor emeritus, dr. phil. 
- Per Schulz Jørgensen
“Vi skal styrke børns  
karakterdannelse”

Børns drivkraft
faglig konference i marts 2018
DLO inviterer til 

Den bedste måde, vi kan arbejde med barnets kompetencer på, er at 
tage udgangspunkt i barnets styrkesider. Men ved vi nok om, hvad 
der driver børn i deres udvikling?

Vi kan lære børnene meget, men børn udvikler sig også ”af sig 
selv”. Vi voksne kan i bedste fald hjælpe ved at støtte, opmuntre, 
stimulere og udfordre, og i værste fald komme til at hæmme, brem-
se eller ligefrem forstyrre barnet i dets udvikling.

På den faglige konference har vi bedt en række eksperter se nær-
mere på den indre kraft, der driver barnet, og komme med bud på 
hvordan vi – som forældre og fagpersoner – bedst kan stimulere 
barnets udvikling.

København d. 6/3-18 kl 9.30-16 
Kulturhuset Islands Brygge

Fredericia d. 20/3-18 kl. 9.30-16 i Messe C

09:00 – 09:30 Ankomst, indskrivning og morgenkaffe m. brød
09:30 – 09:45 Velkomst og indledning  
 v/DLOs landsformand Peter Grevsen
09:45 – 10:45 Professor emeritus, dr. phil.- Per Schulz Jørgensen
 “Vi skal styrke børns karakterdannelse”
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 12:00 Forfatter og stifter af forældremagasinet Nordic  
 Parenting- Sofie Münster
 ”Hvordan børn finder styrke i modgang”
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:45 Ressourcedetektiv - Hanne Aalling Risager
 ”Barnets indre medfødte kraft til at mestre livet”
13:45 – 14:30 Sundhedsplejerske Susanne Lücke
  ”Hvordan kan vi undgå at slukke børnenes drivkraft?”
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:45 Professor v. TrygFondens Børneforskningscenter  
 - Dorthe Bleses
 ”Hvordan børn lærer sprog, og hvad voksne kan gøre”
15:45 – 16:00 Afrunding v/DLO
16:00 Tak for i dag

Med forbehold for justeringer

PROGRAM: DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation

Tilmelding på www.dlo.dk med early bird rabat!


