
       

 
 

Program for Nordisk venskabsby-

konferencen i Randers 

den 22. & 23.september 2005  

Relations kompetence – 

fra fejlfinding til 

anerkendelse. 
Om fredagen er alt bedre. Kollegaerne 

er gladere, børnene er også gladere, 

fordi de voksne er glade.Forældrene er 

ekstra glade fordi, de får fri.  
Om fredagen siger vi "ja" til hinanden i 

stedet for "nej".  
Om fredagen har vi det bedre sammen.  
Om fredagen er vi i øjenhøjde med 

børnene.  
Om fredagen orker du at tale med en 

besværlig mor.  
Om fredagen har vi gode relationer.  
Om fredagen er vores relationskom-

petence i top. 

Vi skal gøre hver dag til fredag og 

møde andre mennesker, som vi gerne 

selv vil mødes.....hele ugen. 

Torsdag den 22.09.05: 
Kl. 9.00:                               

Indskrivning/kaffe/te   

 

Kl. 9.30:                              

Velkomst Michael Nielsen & Jørn 

Bjerre 

Kl. 9.40:                              

Velkomst ved socialdirektør Erik 

Mouritsen, Randers Kommune 

Kl. 9.50: 

"Hvordan får ugen fem fredage - 

kunne vi hver dag gribe hinanden i at 

gøre noget godt?” 

Oplæg ved Peter Westmark, lektor i 

psykologi og specialpædagogik ved CVU 

Ålborg 

Kl. 10.50: 

Pause 

Kl. 11.05: 

Fortsættelse af oplæg ved Peter 

Westmark. 

Kl. 12.00: 

Frokostbuffet 

 

Kl. 12.50: 

Reflekterende dialoggrupper!  

Kl. 13.30: 

Plenum – Tanker fra grupperne 

Kl. 13.45: 

Pause 

Kl. 14.00: 

Studiebesøg   

Relationskompetence og aner-

kendelse i praksis . 

Studiebesøg 1.  

Børnenes hus,  

”Familieorienteret daginstitution.” 

45 børnehavebørn   21 vuggestuebørn 

Vil du vide mere? WebSite 

http://www.trehjuleren.dk/visafd.asp?sektionid=5&gruppeid=502&afdID=50210


       

 
 

Studiebesøg 2. 

Børnehaven Ålykke  

”Projekt relationskompetence” 

41 børnehavebørn 

Vil du vide mere? WebSite 

 

Studiebesøg 3. 

Børnehaven Dragonvej 

”Projekt relationskompetence” 

61 børnehavebørn 

Vil du vide mere? WebSite 

 

Studiebesøg 4. 

Daginstitution Birkebo 

Relationer &  ”De mange intelligenser” 

børnehavebørn & 24 vuggestuebørn 

Vil du vide mere? WebSite 

 

Studiebesøg 5. 

Børnehuset Troldhøj 

Specialgruppe 6 børn (Damp/autisme) 

12 vuggestuebørn + 42 børnehavebørn 

Vil du vide mere? WebSite 

Kulturarrangement 

Kl. 16.00: 

Besøg i Randers Regnskov 

WebSite  

Kl 20.00: 

Festmiddag/Underholdning og musik 

Fredag den 23.09.05 
Kl.9.30: 

Kaffe & te                                  

 

Kl.9.45: 

Relations- & kommunikationkompe-

tenser i praksis. ”Den gode samtale”. 

Erik Pedersen ”Teater som redskab” 
Der vil være fokus på de situationer, 

hvor personalet skal fortælle foræld-

rene  om problemer vedrørende deres 

børn. Vi vil arbejdet med nogle eksemp-

ler på situationer, hvor det kan være 

svært at håndtere "den gode samtale"!  

Igennem forløbet vil vi vende tilbage til 

og skabe debat om disse situationer, 

kommentere og problematisere dem, 

men også forsøge at skabe ideer til, 

hvordan vi kan fremme "den gode sam-

tale" med forældrene! 

 

Kl.12.00: 

Frokost i  ”Remisen” 

Kl. 13.00: 

Playtime ved Jørn Bjerre 

Kl. 13.15: 

Workshops 

1.Workshop/Akureyri 

Respekt and responsibility 

Sigríður Síta Pétursdóttir, pædagog 
and konsulant with educatingdevelop-
ment department. University of 
Akureyri.  
At lære om værdier gennem et studie 

af brugbare hverdagsoplevelser som 

værktøj for testning af etiske værdier. 

Hvis målet er at (ud)danne en moralsk 

selvstændigt individ, som er i stand til 

at tage del i et demokratisk samfund, 

http://www.trehjuleren.dk/visafd.asp?sektionid=1&gruppeid=104&afdID=10412
http://www.trehjuleren.dk/visafd.asp?sektionid=1&gruppeid=105&afdID=10511
http://www.birkebo.dk/
http://www.trehjuleren.dk/visside.asp?sektionid=5&gruppeid=501&afdID=50110&ID=1060
http://www.regnskoven.dk/default1024.asp


       

 
 

er det vigtigt at ligge vægt på respekt 

og ansvarlighed. Det er muligt at for-

binde disse to værdier til andre vær-

dier. 

2.Workshop/Akureyri 

Bifröst - bridge between Worlds 

Anna Elisa Hreiðarsdóttir, pædagog, 
lekskolen Idavollur. 
I børnehaven Iðavöllur har vi et posi-

tivt syn på mennesket og oplevelser som 

en guide i vores daglige arbejde. Vi tror 

at alle har noget specielt at bidrage 

med i i børnehavens dagligdag. At 

arbejde med forældrene er en af bør-

nehavens vigtigste prioriteringer og 

pædagogerne her er overbevist om, at 

det er grundlaget for at udviklende 

samarbejde. Der er et formål med alle 

organisationer, der har det som mål at 

give børnenes familie flere forskellige 

muligheder for at samarbejde med 

børnehaven. Vores projekt har som sit 

formål at skabe stærkere relationer 

mellem forældre og børnehave. I 

Bifrost, eller ”Broen” som vi helst 

kalder projektet, har hvert barn sin 

egen hjemmeside. Vi påbegyndte dette 

projekt med de 50 af de ældste børne-

havebørn. 

Vil du vide mere? WebSite  

3.Workshop/Randers  

At flytte fokus fra fejltænkning til 

ressourcetænkning. 

Pædagogisk konsulent Bente 
Christensen Randers kommune  
Daginstitutionerne i Randers kommune 

har gennem de sidste år anvendt for-

udsætningsanalysen. 

Forudsætningsanalysen er en pædago-

gisk metode, der anvendes til 

kvalificering af den pædagogiske 

indsats, så den bliver relevant og 

målrettet i forhold til det enkelte 

barns udviklingsbehov. I metoden 

indgår afdækning af barnets resssour-

cer, vanskeligheder og uopfyldte behov, 

som giver et billede af hvordan 

pædagogen med udgangspunkt i  bar-

nets ressourcer kan støtte barnets 

udvikling positivt.  

4.Workshop/Randers 

Udvikling af pædagogens relations-

kompetence 

Leder Marianne Bundgaard, Børnehaven 
Ålykke 
Leder Ida Greve, Dragonvejens 
Børnehave 
Med udgangspunkt i vores menneskesyn, 

arbejder vi med at udvikle personalets 

relationskompetence, for at gøre den 

mere anerkendende. Fokus bliver meget 

bevidst rette mod personalets måde at 

agere på i kontakten med børnene – 

fokus flyttes fra barnet over på den 

voksne. Hvordan møder jeg barnet? 

Hvad gør jeg? Hvad siger jeg og på 

hvilken måde siger jeg det? Hvordan 

kan jeg ændre på en relation som evt. 

er gået skæv? Ved at arbejde med 

personlig udvikling og en stor 

bevidsthed på egne handlinger frem 

mod en anerkendende tilgang, kan vi 

påvirke børnenes selvopfattelse og 

http://www.idavollur.akureyri.is/


       

 
 

selvværd i en positiv retning og derved 

også udvikle barnets egen relations-

kompetence. I workshoppen vil vi 

fortælle om redskaberne til vores 

arbejde med personalets relations-

kompetence, hvor vi via videosuper-

vision, logbøger og kollegafeedback 

arbejder ud fra I.C.D.P`s (Inter-

national Child Development Program) 8 

samspilstemaer. Der vil blive givet 

eksempler på praksis, samt evt. 

dilemmaer.  

5.Workshop/Randers 
"Den familieorienterede daginstitu-

tion" 

Leder Hanna Højlund, Børnenes Hus 

Børnenes Hus er en almindelig daginst., 

med udvidet forældrearbejde, hvilket 

betyder at vi ser familien som en hel-

hed, og ser på de relationer/samspil 

der er i familien. Ud fra vores i agt-

tagelser, beslutter vi hvilken hjælp 

familien, eller barnet skal have tilbudt, 

i Børnenes Hus, eller hjemme ved 

familien. Vi mener at alt udvikling sker 

igennem relationer barn/voksen, barn 

/barn , pædagog/pædagog og  pædagog 

/forældre, og dette har en betydning 

for hvem der varetager opgaven, og 

hvordan det varetages. I workshoppen 

vil jeg fortælle om de forskellige 

grupper: 

Hvad er det vi prioriterer ?  

Hvad vil vi gerne have ud af arbejdet ?  

Hvilke metoder bruger vi ? 

Hvilke overvejelser ligger bag ? 

Kl.16.00: 

Afslutning på Nordisk venskabs-

bykonference. 

Nordisk venskabsbykonference 2006? 

Kl.16.30 

Farvel og tak! God rejse til vore 

nordiske venner! 

Ledelsessekretariatet for Nordisk 

Venskabsbykonference. 

 

Kære nordiske venner og kollegaer 

Vi glæder os meget til at se Jer til 

Nordisk venskabsbykonference i 

Randers den 22. & 23 september i år.  

Vi syntes at dette års konferense skal 

markeres som en særlig festlig begi-

venhed, da vi nu er vendt tilbage til 

Randers, hvor det hele begyndte i 2001.  

På Ledelsessekretariatets vegne 

Michael Nielsen & Jørn Bjerre  

 



       

 
 

 

 
Beboer- &  aktivitetshuset Remisen 

J.V. Martins Plads 3 

8900 Randers 

 


