INVITASJON TIL NORDISK
VENNSKAPSBYKONFERANSE 2018.
STYRKEN I DEN NORDISKE BARNEHAGETRADISJONEN –
Hva er det som gjør den så unik?
Vi ønsker alle nordiske vennskapsbyer velkommen til Ålesund 6.7. september 2018.
Tema for årets konferanse er; «Styrken i den nordiske barnehagetradisjonen – Hva er det som gjør den så unik?»
Den nordiske barnehagetradisjonen kjennetegnes ved et helhetlig
læringssyn: At arbeid med omsorg, lek, læring, sosial kompetanse
og språk og kommunikasjon skal ses i en sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.
Læring skjer i en sosial kontekst. Da må det skapes gode relasjoner til barn og andre voksne, som grunnlag for deltakelse og
medvirkning. Lek og læring henger tett sammen. For barn er leken et mål i seg selv, de leker fordi det er moro. God leke-erfaring
er viktig for allsidig utvikling og læring.
Under konferansens første dag vil professor
Tora Korsvold fra Dronning Mauds Minne Høgskole holde forelesning om styrken i den nordiske barnehagetradisjonen. Se mer om Tora
Korsvold her:
https://dmmh.no/om-dmmh/ansatte/tora-korsvold
Etter lunsj skal vi ut på studiebesøk og Work shop.

Senere på dagen, ca kl 1900, inviterer Ålesund Kommune deltakerne på en liten byvandring for å bli bedre kjent med byen og
byens historie, ispedd en god porsjon humor. Vi starter ved hotellet der Sindre Nakken vil guide oss rundt en times tid, før vi
avslutter med litt fingermat. Vi må ha påmelding slik at Sindre får
oversikt over antall deltakere.
Konferansens andre dag starter med studiebesøk og workshop.
Etter lunsj får vi en forelesning av Silje Ims Lied
om «Fremtidens barnehage i Ålesund med fokus på lekende vennskap». Silje var faglig ansvarlig når barnehagene i Ålesund jobbet med
dette utviklingsarbeidet i perioden 2015 – 2017.
Dagen avsluttes med konferansemiddag kl 1900
på hotellet.

STYRKEN I DEN NORDISKE BARNEHAGEKULTUREN –
Hva er det som gjør den så unik?
TID: 06.– 07. SEPTEMBER 2018
STED: Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, Ålesund

Kl 0830 – 0900
Kl 0900 – 0930
			
Konferansen avholdes på Quality Hotel Waterfront. Hotellet ligger
ved sjøen, noen minutters gange fra byens rådhus og sentrum.
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/alesund/quality-hotel-waterfront-alesund/
Hotellprisen for konferansedeltakerne er 935,- NOK for enkeltrom
og 1 138,- NOK for dobbeltrom.
Dere booker rom direkte til: q.waterfront@choice.no.
Bookingkode: 3491 Ålesund kommune.
Konferanseavgiften er 2 500,- NOK og betales innen 01.06.2018
til:
Ålesund Kommune,
Postboks 1521,
6025 Ålesund, Norge
IBAN:NO85 4200 4949 999
BIC/SWIFT-adresse: SPTRNO22XXX
Merk betalingen med Objekt2456.
Påmelding til konferansen gjøres senest 01.06.2018 via linken:
https://e-skjema.no/Alesund/sd/skjema/ALE413/Pmelding_til_
vennskapsbykonferanse
Hilsen
Astrid Ous Larsen

Eva Schlyder		

Turid Sandnes

Kl 0930 – 1015
			
Kl 1015 – 1045
Kl 1045 – 1130
Kl 1130 – 1230
Kl 1230 – 1300
Kl 1300 – 1530
Kl 1530
Kl 1900 – 2000
Kl 2000

PROGRAM
Torsdag 06.09.2018
Ankomst – registrering
Åpning av konferansen v/ kommunalsjef 		
Bjørn Ivar Rødal, Ålesund kommune.
Kulturinnslag.
Forelesning ved Tora Korsvold, professor ved
Dronning Maud Minne Høgskole
Pause med pausemat
Forelesning fortsetter
Lunsj
Forflytning til barnehagene
Work shop og studiebesøk
Retur til hotellet
Byvandring med Sindre Nakken
Fingermat på hotellet

Fredag 07.09.2018
Kl 0900 – 0930
Forflytning til barnehagene
Kl 0930 – 1200
Work shop og studiebesøk
Kl 1200
Retur til hotellet
Kl 1230 – 1330
Lunsj
Kl 1330 – 1430
«Lekende vennskap», erfaring fra utviklings			
arbeid i Ålesund i perioden 2015 - 2017 ved
			
faglig ansvarlig Silje Ims Lied, høgskolelærer
			
ved Høgskulen i Volda
Kl 1430 – 1500
Pause med pausemat
Kl 1500 – 1545
Hva tar vi med oss hjem? Oppsummering av
			konferansen
Kl 1545 – 1615
Møte i styringsgruppen
Kl 1900 – 2200
Konferansemiddag

