
DE 1-ÅRIGE
Vi inviterer til superkonference om

Du bliver præsenteret for blandt andet eksem-
pler på og får opdateret din viden om:

 · de 1-åriges hjerne og dens udvikling
 · de 1-åriges relationer og deres leg/legehjerne
 · de 1-årige og modtagelsen af dem i dagtilbud
 · de 1-årige og deres sproglige udvikling

(fokus er hele tiden de 1.årige – men vi går lidt 
frem og tilbage; fra 8 mdr. op til 20 mdr. cirka)

- du får oplæg fra kapaciteter som:
Charlotte Ringsmose, Ole Henrik Hansen, Pia 
Thomsen, Ann Elisabeth Knudsen, Rikke Gaard, 
Johanne Smit-Nielsen, Jørgen Lyhne
(alle med specialviden om netop de 1.årige)

Forårskonferencen i Aarhus: Tirsdag/Onsdag den 28./29.maj 2019
Efterårskonferencen i København: Torsdag/Fredag den 21./22. nov. 2019
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Kl. 9.30 – 9.40: Velkomst til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen 

Kl. 9.40 – 11.00: Charlotte Ringsmose, professor, læringsforsker, DPU. Forf. Medforf. ’Rum og læring for de mindste – om at skabe gode 
læringsmiljøer i vuggestuen’

Den 1-åriges hjerne
Gennemgang af barnets hjerne som 1-årig. De voksnes betydning. Pædagogisk kvalitet – når man har med 1.årige at gøre. 

Kl. 11.15 – 12.25 Jørgen Lyhne, Lektor, neuropsykolog, VIA, medforf. ’Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse’ og ’Pædagogisk enga-
gement og relationel musikalitet’

Barnets udvikling – før og efter de 12 måneder 
* Pædagogiske pointer omkring den tidlige udvikling * Kunsten at fange de magiske øjeblikke  
* Den gode pædagogiske praksis * Special- og socialpædagogiske indsatser

Kl. 12.25 – 13.25: Frokost

Kl. 13.25 – 14.30: Rikke Gaard, pædagog, leder af Børnehus

De blå kufferter
Eksempler på pædagogisk praksis med de cirka 1.årige og kreativitet og hvordan man kan bygge bro mellem deres livsverdener - hjem og 
daginstitution - ved inddragelse af forældre i det pædagogiske arbejde.

Kl. 14.30 – 14.50: Kaffepause

Kl. 14.50 – 16.00: Ann Elisabeth Knudsen, Cand.mag. og Lektor i Dansk og psykologi, forfatter

Det 1-årige barns hjerne næres af leg
Om legens betydning for barnets hjerne. Nyere hjerne/psykologisk forskning viser, at (også 1-årige) ikke blot leger som tidsfordriv men at det 
styrker nysgerrighed, motivation og lærelyst. Og legen med de voksne sætter scenen for barnets fremtidige lege med jævnaldrende! Desuden 
berører oplægget forskelle på den 1-årige dreng og piges legehjerne.

Kl. 16.00 – 16.10: Opsummering af 1.dagen v. konferenceleder Steen Kristensen

1. dag –  Å
rhus: Tirsdag 28. m

aj 2019 / K
øbenhavn: Torsdag den 21. nov. 

Begynder-
hjernen

1-årig 
midt-i-mel-

lem
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Kl. 9.30 – 9.40: Velkomst til konferencens 2.dag v. konferenceleder Steen Kristensen 

Kl. 9.40 – 11.00: Ole Henrik Hansen, lektor, forsker, forfatter, DPU. Er blandt andet leder af aktionsforsknings projekt om børns start i 
dagtilbuddet. 

Modtagelsen af den 1-årige – første gang og derefter dagligt
Konkrete eksempler fra daginstitutioner. Den gode modtagelse. Om at finde ´det åbne vindue´ hos barnet. Om hvorfor barnet ikke bør starte i 
dagtilbud, før det er min. 1 år.

Kl. 11.00 – 12.00: 1.del: Johanne Smith-Nielsen, Cand.psych.aut., Adjunkt, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), KU

Det 1-årige barns netværk af emotionelle bånd
Om hvordan vi kan anvende viden fra tilknytnings-forskningen i det pædagogiske arbejde med det ét-årige barn. Og om betydningen af 
barnets relationelle erfaringer med sine forældre for den måde, det danner relationer til sine professionelle omsorgsgivere – ikke mindst de 
udsatte børn. Illustreret med video-klip og praksisnære eksempler.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.00: 2.del af  Johanne Smith-Nielsen: Det 1-årige barns netværk af emotionelle bånd

14.15 – 16.00: Pia Thomsen, lektor, forsker, forfatter, selvstændig. Specialist i børns sproglige udvikling

Fra pludren over pegegestik til de første ord: Sproget hos den 1.årige
Et oplæg om 1-åriges hjerner, relationer og kommunikative hensigter. Hvad sker der i hjernen og med børns sociale og kommunikative udvik-
ling i det første år? Hvordan er kommunikationen i legen? Hvordan støtter vi dem i samspillet? Og hvad med de børn, der har en flersproglig 
baggrund? (kaffepause halvvejs i oplægget)

16.00 – 16.10: Opsummering af 2.dagen og tak for denne gang v. konferenceleder Steen Kristensen

2. dag –   Å
rhus: Onsdag den 29.m

aj / K
øbenhavn: Fredag den 22. nov.

1.årig lege-
hjerne

Dagtil-
buds-start-
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Det 1-årige 
relations-
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1-års sprog-

barn
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Tilmeldingskupon:
r   Ja da, vi tilmelder os Forårskonferencen – 28.-29.maj 2019 i Aarhus
r   Ja da, vi tilmelder os Efterårskonferencen – 21.-22.nov. 2019 i København

Navn(e) eller antal:  _____________________________________________________

Arbejdssted:  _____________________________________________________

Adresse (arb.sted): _____________________________________________________

Postnr./by: _____________________________________________________

Tlf:  ______________________ Evt. EAN-nr.: ____________________

Ansat i Område: _____________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________

Konferencested: 
Forårskonferencen:  
Comwell i Aarhus
Efterårskonferencen:  
København

Pris:
2.950 kr. inkl. morgenkaffe/
rundstykke, frokost med 1 øl eller 
vand, eftermiddagskaffe med brød 
(ekskl. moms). Husk: Muligt at få 
faktureret enten i december 2018 
eller i marts 2019 (Forårskonf.) + i 
oktober 2018 (Efterårskonf.).

Tilmelding:
Sendes til:   Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C.

...eller send på mail til:   bogbutik@paedagogiskforum.dk.

...eller ring til os på:  86 18 78 88. 

...eller udfyld formular på:   www.paedagogiskforum.dk (”Konferencer”).

Tilmeldingsfrist:   Forårskonferencen 26.april 2019. Efterårskonferencen 19.oktober 2019.  
Send snarest muligt hvis du vil være sikker på at komme med - men er du sent ude, så prøv alligevel!.

Fakturering:  r Jeg/vi vil gerne faktureres i december 2018 
	 r Jeg/vi vil gerne faktureres i april 2019
	 r Jeg/vi vil gerne faktureres i oktober 2019 (kan kun krydses af for Efterårskonf.!)
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