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fobu akademi
Efterår og vinter 2015
I fobu akademi fokuserer vi på kerneopgaven i den selvejende og private institution. Med afsæt i den nyeste forskning målretter vi os bestyrelser, institutionsledere og medarbejdere.
I akademiet bliver du udfordret i forskellige læringsfællesskaber og får sat rammer for en refleksiv praksis, hvor du udvikler, skaber læring
og trivsel.
Gennem oplæg, workshops, konferencer, seminarer over 1 – 2 dage samt studieture, kommer du fagligt og sparringsmæssigt i dybden på
aktuelle temaer. fobu-akademiet giver dig også mulighed for at fastholde og udbygge dit netværk. Endelig er der mulighed for, via tilkøb, at
aftale opfølgning som individuelt forløb med fobu’s konsulenter f.eks. ude i institutionen.
fobu akademiets temaer og indhold er udviklet med udgangspunkt i forslag fra ledere, bestyrelser og pædagoger. Den lydhørhed vægter
vi højt, da vi som paraplyorganisation er til for vores medlemmer. Ikke alle ønsker har fået plads i dette halvår, men det kan evt. komme
senere og vi vil fortsat tage udgangspunkt i jeres ønsker og behov.
De fleste af akademi-aktiviteterne har base i fobus lokaler på Enghavevej 31 i København. Men er der andre steder i landet, hvor man kan
samle nok til et hold, så afholder vi gerne aktiviteterne der.
Alle kan deltage i fobu akademiet. Du behøver ikke være medlem eller administreret i fobu for at kunne være med. Indholdet i kurserne er
for såvel selvejende som private, og nogle kurser har også relevans for kommunale institutioner. Som medlem i fobu får du rabat på kurser
m.v.
Har du spørgsmål eller forslag til aktiviteter i fobu-akademiet, så kontakt organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen på kbo@fobu.dk eller
pædagogisk konsulent Ulla Engholm på ue@fobu.dk

akademi

Aktiviteter
Et æstetisk fællesskab – 100 års jubilæum i fobu
- jubilæumsprojekt om fællesskaber
København: Uge 35 med workshop tirsdag den 25. august – fredag den 28. august 2015
Svendborg: Uge 36 og 37 med workshop tirsdag den 1. september 2015
Aarhus: Uge 38 og 39 med workshop tirsdag den 15. september 2015
fobu’s institutioner er inviteret med i et jubilæumsprojekt, som har til formål at give børn mulighed for, gennem æstetiske udtryksformer, at
formidle oplevelsen og værdien af fællesskab. fobu har i 100 år sat rammen om en lang række fællesskaber og af samme grund er det
tema for vores jubilæumsår her i 2015.
Jubilæumskufferter til alle fællesskaber
Alle medlemsinstitutioner har i løbet af foråret fået kufferter med vejledning til hvordan der kan arbejdes med æstetiske læreprocesser med
vuggestuebørn, børnehavebørn, fritids¬hjemsbørn og klubbørn. I kufferterne var maletusser og regnbuepapir til brug for deltagelse i jubilæumsprojektet. I kufferterne var maletusser og regnbuepapir til brug for deltagelse i jubilæumsprojektet. I kufferterne var også jubilæumsplakater om fællesskaber, som er udarbejdet i jubilæums for projektet i akademiet i efteråret 2014.
Den kulturelle arv
Den kulturelle arv som fobu står på med lokale ildsjæle der startede de første fobu-institutioner for 100 år siden, vil blive en underliggende
forståelsesramme i projektet. Fællesskaber omkring børn har en lang historie tilbage til lokale ildsjæle, der på frivillige basis engagerede
sig i børns hverdagsliv og skabte trygge og dannende rammer. Alle der er en del af livet i daginstitutionerne, tager del i og former de fællesskaber, som børn er en del af den dag i dag.
Små fællesskaber forenes i et stort fællesskab
Frem til august 2015 har der været arbejdet med fællesskabsprojektet i de deltagende institutioner. Tegningerne udstilles i henholdsvis
København, Svendborg og Aarhus hen over sensommeren og efteråret 2015.
Projekt-tegningerne udstilles samlet i henholdsvis København, Svendborg og Aarhus hen over sensommeren og efteråret 2015.
I løbet af udstillingsugerne vil der være workshop med fællesskab som tema og med æstetiske læringsprocesser som udtryksform. Tilmelding til workshop er ikke nødvendig og sker på udstillingsstedet.
Udstillinger:
Rådhushallen på Københavns Rådhus i uge 35 med workshop fra tirsdag den 25. august – fredag den 28. august 2015
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg i uge 36 og 37 med workshop tirsdag den 1. september 2015
Trafikhallen på Aarhus Rådhus i uge 38 og 39 med workshop tirsdag den 15. september 2015
Udstillinger og workshops er åben for alle – både institutioner, forældre, medarbejdere og øvrigt publikum.

Forældresamarbejde

- debat om forældresamarbejdet i dag
Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 9:00 - 11:00
Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 9:00 – 11:00
Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 9:00 – 11:00
Forældrene er hjørnesten i barnets trivsel, udvikling og dannelse, også i forhold til den tid barnet er i institution.
Jo bedre forældre og medarbejdere samarbejder om barnet og understøtter det i alle livets discipliner, jo mere læring og kvalitet kommer
der også ud af daginstitutionens arbejde.
Alle er enige om, at samarbejde er vigtigt, men forskningen viser også, at det ikke altid er lige let. I denne temarække dykker vi ned i hvilke
perspektiver der er på forældresamarbejdet, både teoretiske og praktiske, og vi udfolder eksempler blandt deltagerne i forhold til egne og
andres erfaringer. For eksempel:
• forståelsesrammer for hvor og hvordan samarbejdet mellem institution og hjem kan foregå
• nye ideer til afprøvning af forældresamarbejde i egen praksis
• perspektiver på understøttelse af forældrefællesskaber
Tirsdag d. 3. november 2015: Teoretiske perspektiver og rammesætning af forældresamarbejdet i institutionen.
Torsdag den 11. februar 2016: Kommunikation mellem hjem og institution.
Onsdag den 16. marts 2016: Hvordan kan forældrene engageres i institutionslivet?

Info

Facilitator:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen, pædagogisk konsulent Ulla Engholm og direktør Anders Zorck, fobu
Ledere og pædagoger
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31, 1., 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Pas på din stemme, den skal holde hele livet
- præventiv stemmetræning for pædagoger og medhjælpere
Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 9 – 12
I daginstitutioner er der stærkt fokus på sproget. Men hvad er sproget uden en stemme? Pædagoger og medhjælpere bruger stemmen
hver eneste dag, når de synger, læser og taler med børnene.
Med præventiv stemmetræning får du som medarbejder en forståelse for, hvordan stemmen virker og hvordan du med helt konkrete taletekniske redskaber kan forebygge stemmeproblemer. Du får ideer til en sund stemmebrugsstrategi i dagligdagen, hvad du kan gøre hvis
du oplever stemmeproblemer og input til, hvordan du kan bruge viden om sund stemmebrug i den pædagogiske praksis.

Info

Underviser:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Vocal Performance v/Nina Herrmann (for mere info se: http://vocalperformance.dk/)
Pædagoger og medhjælpere
600 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 725 kr. pr. person. (Inkl. forplejning og materialer)
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 23. september 2015

Styrk børns sproglige udvikling
- anvendelige værktøjer til praksis

Dag 1: Tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 9:00 - 13:00
Dag 2: Tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 9:00 - 13:00
Dag 3: Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 9:00 - 13:00
Tre dages grundig introduktion til sprogarbejdet og dybereliggende viden om hvordan man selv anvender sproget og dermed kan understøtte sprogudvikling hos andre. Kurset er et godt afsæt for både nye og erfarne medarbejdere der arbejder med børn i 0 - 6 års alderen.
Du får en række redskaber til at styrke og udvikle børnenes sprog verbalt og non-verbalt. Herunder metoder til at:
• gøre børnene mere kreative gennem deres sprog og mere bevidste om deres krop
• give børnene lyst og styrke til at udforske verden og give dem en større livsduelighed
Metoderne er ligetil og kan straks tages i brug sammen med børnene.

Info

Underviser:
		
Målgruppe:
Pris: 		
		
Sted: 		
Tilmelding:

Hanne Trolle, leder af Teater Månegøgl siden 1981. Hun har spillet teater og formidlet historier over hele
verden for mere end 350.000 børn og voksne. Læs mere på www.hannetrolle.com
Ledere, pædagoger og medhjælpere – max 15 deltagere
3.500 kr. pr. person for fobu medlemmer for alle 3 dage. Øvrige deltagere 4.500 kr. pr. person for alle 3 dage. 		
Priserne er incl. forplejning og materialer
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 1. januar 2016

Fra leg i daginstitutionen til ”den legende daginstitution”
- hvordan kan vi forbedre børn og unges legemiljøer i praksis?

Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 18:00 - 20:00 - der serveres sandwich fra kl. 17:30
Hvad er leg egentlig for en størrelse? Og hvilken funktion har den for barnets udvikling? Når børn bliver spurgt om, hvad der er bedst i
børnehaven, så svarer de ofte - ”at lege sammen med mine venner”. For at lege sammen skal man have ideer og kunne formidle dem,
forhandle og enes, følge fælles spilleregler, være fleksibel og lytte, vente og give plads m.m. Et godt legemiljø er at have en legende holdning og indstilling. Tid til leg, larm og rod. Inspiration, viden og remedier m.m. Et godt legemiljø tilbyder gode inspirerende aktiviteter, som
voksne sætter i gang og deltager i. Gennem interaktion med voksne lærer børn de færdigheder de har brug for, for at kunne lege sammen.
Foredragsholder Ditte Winther-Lindqvist er ph.d., adjunkt i læringsteori v/DPU/IUP. Hun er lektor i udviklingspsykologi med forskningsområde indenfor 0 - 18 åriges liv, udvikling og aktiviteter. Dittes forskning på førskoleområdet er særligt knyttet til børns leg i børnehaven, legens
betydning for udviklingen og hvordan voksne kan understøtte børns leg og legemiljøer (herunder den fysiske indretning af rum og interiør).
I de senere år har hun også været involveret i forskning omkring kvalitet i dagtilbud i forhold til indretning af lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner, samt overgangen til skole.

Info

Foredragsholder:
Målgruppe:
Pris: 		
		
		
Sted: 		
Tilmelding:

Ditte Winther-Lindqvist, ph.d., adjunkt i læringsteori v/DPU/IUP.
Ledere, pædagoger og medhjælpere. Minimum 20 deltagere
775 kr. pr. person for fobu medlemmer. Øvrige deltagere 975 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning og
materialer.) Grupperabat: Ved mere end 3 tilmeldte på én gang, er prisen 600 kr. pr. deltager for fobu
medlemmer. Øvrige deltagere 800 kr.
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 8. september 2015

Vuggestuepædagogik
- en god start på livet

Torsdag d. 28. oktober 2015 kl. 09:00 - 12:00
Der er i dag stort fokus på kvaliteten af den følelsesmæssige relation mellem barn og voksen i vuggestuen. Det er samtidig kendt viden, at
netop kvaliteten af samspillet mellem barn og voksen har en meget stor betydning for kvaliteten af de læreprocesser, som er fundamentet
for små børns udvikling.
Oplægsholder er Maybritt Larsson, leder af Barnets Hus-Amerikavej som er en vuggestue med 100 børn i alderen 0-3 år. Vuggestuen arbejder målrettet ud fra konceptet ’Musik og bevægelse’ og oplægget tager afsæt i både de ledelses- og pædagogfaglige principper som
udgør et væsentligt fundament i det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn. Maybritt vil bl.a. komme med bud på, hvad det vil sige
at arbejde ud fra en målrettet vuggestuepædagogik; hvordan vi sikrer at vuggestuebørnene er aktive deltagere i egen læringsproces, og
hvordan man som ledelse kan understøtte kompetenceudviklingen i institutionen.

Info

Oplægsholder:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Maybritt Larsson, leder af Barnets Hus-Amerikavej
Pædagoger og medhjælpere
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 22. oktober 2015

Bestyrelsens arbejde

- værn om ansvaret og grib mulighederne
Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 17:30 – 20:30 (der serveres sandwich)
Onsdag d. 25. november 2015 kl. 17:30 – 20:30 (der serveres sandwich)
Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 17:30 – 20:30 (der serveres sandwich)
Bestyrelserne i selvejende og private institutioner er en stærk markør for institutionens drift og udvikling. At sidde med i en bestyrelse er
således en spændende og udfordrende opgave.
Institutionerne har inden for de lovgivningsmæssige og kommunale rammer, store mulig¬heder for at selv at kunne sætte retning for
institutionen, så hvordan gør man det?
Den selvejende bestyrelse har såvel det økonomiske ansvar for institutionen som det arbejdsgiverretslige ansvar for leder og medarbejder,
det juridiske ansvar og udviklingsansvaret for institutionen.
Du introduceres til, hvordan du værner om det ansvar og griber de muligheder i bestyrelsen for at gøre livet for børnene så udviklende som
muligt.
På kurset bliver du præsenteret for cases og fortællinger der gør stoffet nærværende, og der er mulighed for at få input til egne udfordringer og spørgsmål. Ligeledes får du indblik i, hvordan fobu kan hjælpe i forhold til at få institutionen og bestyrelsen til at præstere så godt
som muligt.

Info

Underviser:
Målgruppe:
Pris: 		
		
Sted: 		
Tilmelding:

Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu
Bestyrelsesmedlemmer og ledere
525 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 675 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning
og fobu´s bestyrelseshåndbog)
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Når alle bestyrelsens ressourcer sættes i spil
- med fokus på kerneopgaven

Mandag d. 2. november 2015 kl. 17:30 – 20:30 (der serveres sandwich)
En ting er at vide, hvad opgaven går ud på som bestyrelse i den selvejende eller private institution, en anden er at løse opgaven i fællesskab. Bestyrelsen er et team og diskussioner og beslutninger bliver bedre når man supplerer og komplementerer hinanden på bedst mulig
måde.
Bestyrelsesmedlemmer bruger i gennemsnit årligt 150 bestyrelsestimer på møder, men hvad kommer der ud af dem?
Vi får stillet skarpt på hvordan alle kommer i spil på den gode måde, og hvordan der holdes fokus på bestyrelsens kerneopgaver. Desuden
ser vi på hvordan man sikrer at bestyrelsesmedlemmerne er klædt på til at træffe beslutninger og efterfølgende kommunikere og stå på
mål for bestyrelsens beslutninger.

Info

Undervisere:
Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent og Dorthe Filtenborg Merot, pædagogisk konsulent, fobu
Målgruppe:
Bestyrelsesmedlemmer der tidligere har deltaget i et bestyrelseskursus
Pris: 		
525 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 675 kr. pr. person (priser er inkl. forplejning og
		fobu´s bestyrelseshåndbog)
Sted: 		
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
Tilmelding:
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Frisættende ledelse

– kunsten at integrere medarbejderne i kerneopgaven
Mandag d. 9. november 2015 kl. 10:00 – 15:00
Synlig ledelse er en stærk ledelsesmæssig markør. Synligheden ligger ikke nødvendigvis i at lederen er fysisk tilstede, men i at medarbejdere, gennem en ledelsesmæssig tydelighed, en levende kultur omkring medledelse og en stærk refleksiv praksis, formår at drive ledelse i
hver afkrog af organisationen.
I den frisættende ledelse udvikles der nye forbindelser mellem de ledende og de ledede. Der udvikles og opbygges et flow af viden, tanker,
erfaringer og ideer, som flyder begge veje. Ved at skærpe bevidstheden om de organisatoriske forbindelsespunkter, kan erfaringer, refleksioner og ideer fra livet i pædagogisk praksis gøres tilgængelige for alle lag i organisationen. Med en medledende tilgang frisættes fagpersoner til at tage ansvarlige og kvalitetsbevidste valg med fokus på børnene og deres familier.
Lektor Peter Rod og dagtilbudsleder Mette Hjulmann giver i fællesskab en gennemgang af den fritsættende ledelse med fokus på henholdsvis det teoretiske baggrundsstof og på hvorledes man i sin ledelsesgerning kan gribe forandringen an og sætte sig selv og medarbejderne fri.

Info

Undervisere:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Peter Rod lektor på UCC og Mette Hjulmann, leder af den selvejende børnehave SVÅ i Aarhus, Netværk 2012
Ledere
450 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere: 600 kr. pr. person. Inkl. forplejning
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 28. oktober 2015

Ledelse med mennesket i centrum
- innovativ ledelse og bevidst fokus

Torsdag d. 24. november 2015 kl. 9:00 – 12:00
Vi har inviteret en erfaren leder og debattør til at sætte dagsorden for hvad nutidens og fremtidens daginstitutionsledere bør fokusere på
for at opnå succes.
Kom og hør, hvordan en sjælden daginstitutionstruktur og systematik skaber et læringsmiljø og en trivsel, der forhindrer ligegyldighed,
stress og aflysninger. Ting lykkes oftest, når ledere tager ansvar og skaber gode vilkår for succeser.

Info

Oplægsholder:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Stine Kart, leder af den selvejende børnehave Regnbuen, Brønshøj i København
Ledere, souschefer og afdelingsledere
Gratis.
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 14. november 2015

Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere
- prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis
Dag 1: Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 09:00 – 12:00
Dag 2: Onsdag d. 4. november 2015 kl. 09:00 – 12:00
Der er styr på arbejdsopgaverne, men hvad er kerneopgaven? Får du løst den primære opgave?
En arbejdsdag er fyldt med ting der skal nås og ofte fuld af opgaver der er et produkt af ”plejer” og egne forestillinger om, hvordan man
bedst muligt slår til.
På kurset får du mulighed for at forberede din aktion i pædagogisk praksis ved at få sat fokus på hvilke af dine arbejdsopgaver der bringer
dig i mål, så kerneopgaven bliver løst. Vi kigger også på hvilke opgaver du med sindsro kan lade ligge. Ved at sætte fokus på hvad du gør
og hvorfor, arbejder vi os ind på kerneopgaven samtidig med at vi forfølger hvad der sker, når prioriteringerne sætter ind.
Inden du kommer, skal du have nedskrevet en undring som vil være afsæt for det 1. trin på vejen gennem din aktion:
• Hvad undrer du dig over i din pædagogiske praksis?
• Hvilken forandring vil du gerne sætte fokus på?
• Hvorfor lige netop dette fokus?
På opfølgningsdagen i november arbejder vi refleksivt med dine aktioner i kerneopgaven.
NB: Didaktisk aktionslæring i pædagogisk praksis omkring kerneopgaven kan også udbydes til hele personalegrupper i institutionen eller
for netværk. Kontakt konsulent Ulla Engholm for nærmere aftale.

Info

Underviser:
Målgruppe:
Pris: 		
		
Sted: 		
Tilmelding:

Dorthe Filteborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu, og Ulla Engholm, Ribisgården i Gentofte, master i positiv psykologi
Pædagoger og medhjælpere, hele personalegrupper, netværk
700 kr. pr. person for fobu-medlemmer. Øvrige deltagere 900 kr. pr. person. (Incl. forplejning og materialer).
En hel personaleaften/netværksaften: 4.500 kr.
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest d. 29. september 2015

HR

- den udfordrende personalesag
Torsdag d. 19. november 2015 kl. 9:00 – 11:30
Når der opstår personaleudfordringer i institutionen, hvad skal du som leder så forholde dig til og hvordan handler du bedst, således at
alle parter kommer videre, også selvom udfaldet kan blive en fratrædelse?
Juridisk chefkonsulent i fobu, Frederik Blichfeldt, vil vejlede og supervisere dig gennem cases. Du får sparring på egen case og kan lære af
andres cases. Hver sag fremlægges anonymiseret og er tavshedsbelagt.
Forberedelse:
Du skal senest 8 dage før, som betingelse for kursusdeltagelse, fremsende et notat med beskrivelse af en konkret sag – reel eller tænkt –
indeholdende fakta og dilemmaer.

Info

Underviser:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Frederik Blichfeldt, chefkonsulent i fobu
Ledere
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest 14 dage før

Netværk for private institutioner

- aktuelle emner med relevans for private institutioner
Torsdag d. 10. september 2015 kl 13:00-16:00
Mandag d. 23. november 2015 kl. 13:00-16:00
fobu afholder løbende møder i netværk for private institutioner. Netværket tager aktuelle emner op med relevans for private institutioner og
temaerne tager afsæt i det, som lederne er optaget af.
Netværket er båret af de ledere der møder op og har lyst til at byde ind med egne erfaringer, refleksioner og nogle gange konkrete produkter og materialer. Alt sammen til fælles inspiration og styrkelse af lederskabet i den private daginstitution.

Info

Facilitator:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Ulla Engholm, pædagogisk konsulent i fobu / Dorthe Filteborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu
Ledere af private institutioner
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Netværk og klynger

- med fælles refleksion og dialog
Onsdag d. 14. august 2015 kl. 9:00 – 11:00
Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 9:00 - 11:00
Torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 9:00 - 11:00
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 9:00 – 11:00
Netværket tager løbende aktuelle temaer op omkring struktur, organisering, styring, pædagogik m.m., som følge af Københavns Kommunes implementering af folkeskolereformen. Møderne tager fat på de politiske beslutninger som området bliver mødt med, og gennem
fælles refleksion og dialog drøftes forskellige handlemuligheder og tilgange.
Møderne er båret af en partnerskabstilgang til hvordan institutioner på udvalgte områder arbejder sammen og styrker hinanden i at nå
fælles mål. Drøftelserne tager afsæt i en forståelse af, at man i et fællesskab med nogle, der er forskellige fra en selv, kan løse opgaver
bedre, end man ville kunne alene.
Emnerne fastsættes op til hvert møde og tager udgangspunkt i, hvad der på det pågældende tidspunkt er aktuelt. Få mere at vide om
netværket på fobu´s hjemmeside eller ved at kontakte organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen, på kbo@fobu.dk.

Info

Facilitator:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu
Ledere for fritidshjem og fritidscentre
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Netværkskoordinatormøde

- hvorledes matcher netværkene de kommunale og nationale krav til daginstitutionsområdet?
Onsdag d. 16. september 2015 kl. 13:00 – 16:00
Her får netværkskoordinatorer mulighed for at drøfte emner af relevans for den selvejende institution set i et bredere organisatorisk og styringsmæssigt lys. Det er nu ca. 3 år siden at netværkene blev dannet og der har rundt omkring i landet været flere initiativer til at udfordre
netværkskonstruktionen siden da.
På mødet d. 16. september forholder vi os til hvorledes netværkene matcher de kommunale og nationale krav der er til daginstitutionsområdet, og hvordan vi fremover, og i dialog mod kommunerne, kan sikre bæredygtige strukturer omkring den selvejende institution med
respekt for forskellige værdimæssige ståsteder og en meningsfuld organisering.

Info

Facilitator:
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu
Netværkskoordinatorer
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

Selvejeidentitet

– hvor går grænserne?
Onsdag d. 11. november 2015 kl. 9:00 - 11:00
Både ledere og bestyrelser stiller af og til sig selv og hinanden spørgsmålet om hvor langt kommunen kan gå? Hvor er grænsen i forhold til
at være en konstruktiv og lydhør samarbejdspart med kommunen, og at være en værdibåret institution, som vil holde fast i sig selv og sin
selvstændighed?
Med afsæt i kommunestyrelseslovens § 2 stiller vi skarpt på, hvordan man skal forstå den selvejende ramme i og udenfor den kommunale
forvaltning. Med afsæt i fobus erfaringer og deltagernes egne erfaringer, får du tydelighed på:
• Hvornår et samarbejde er godt uden at man mister sig selv
• Hvilke kampe man skal kæmpe og hvilke man skal lade ligge
• En øget bevidsthed omkring selvejet som konstruktion og dermed også en stærkere mulighed for at forstå og argumentere for dine
valg og fravalg

Info

Facilitator:
		
Målgruppe:
Pris: 		
Sted: 		
Tilmelding:

Anders Zorck, direktør i fobu, Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent i fobu
og Louise Høgh, juridisk konsulent i Dansk Erhverv
Ledere og bestyrelsesmedlemmer
Gratis
fobu kursuslokale, Enghavevej 31,1, 1674 København V.
www.fobu.dk/akademi senest en uge før

fobu akademi kalender
Et æstetisk fællesskab - 100 års Jubilæums udstillinger og workshops
Udstillinger og workshops

Tidspunkt

Workshops

København:
Rådhushallen på Københavns Rådhus

Uge 35

24.-28. august

Mandag d. 24.- fredag d. 28. august
kl 9.00 -15.00 (man-ons)
kl 9.00 -13.00 (tors-fre)

Svendborg:
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Uge 36 og 37

1.-10. september

Tirsdag d. 1. september
kl 9.00 -15.00

Aarhus:
Trafikhallen på Aarhus Rådhus

Uge 38 og 39

15.-24. september

Tirsdag d. 15. september
kl 9.00 -15.00

Kurser
Emne

Tidspunkt

Aug
14

Sept

Okt

15

29

Netværk og klynger - med fælles refleksion og dialog

09.00 - 11.00

Netværk for private institutioner

13.00 - 16.00

10

Netværkskoordinatormøde

13.00 - 16.00

16

Fra leg i daginstitutionen til ”den legende daginstitution”
– hvordan kan vi forbedre børn og unges legemiljøer i praksis?

17.30 - 20.00

22

Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere
– prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis 1. dag

09.00 - 12.00

6

Pas på din stemme, den skal holde hele livet
– præventiv stemmetræning for pædagoger og medhjælpere

09.00 - 12.00

7

Bestyrelsens arbejde – værn om ansvaret og grib mulighederne

17.30 - 20.30

7

Vuggestuepædagogik – en god start på livet

09.00 - 12.00

28

Kurser fortsat...
Emne

Tidspunkt

Nov

Når alle bestyrelsens ressourcer sættes i spil
– med fokus på kerneopgaven

09.00 - 12.00

Tænketank om netværk og klynger

09.00 - 11.00

Forældresamarbejde
- debat om forældresamarbejdet anno 2015

09.00 - 11.00

3

Lad kerneopgaven hjælpe dig med at prioritere
– prøvehandlinger der udvikler pædagogisk praksis 2. dag

09.00 - 12.00

4

Frisættende ledelse
– kunsten at integrere medarbejderne i kerneopgaven

10.00 - 15.00

9

Selvejeidentitet – hvor går grænserne?

09.00 - 11.00

11

HR – den udfordrende personalesag

09.00 - 12.00

19

Netværk for private institutioner

13.00 - 16.00

23

Ledelse med mennesket i centrum
– innovativ ledelse og bevidst fokus

09.00 - 12.00

24

Bestyrelsens arbejde – værn om ansvaret og grib mulighederne

17.30 - 20.30

25

Styrk børns sproglige udvikling
– få anvendelige værktøjer til praksis

09.00 - 13.00

Dec

Senere

2
2
11/2-16
16/3-16

13/1-16
2/2-16,
9/2-16,
23/2-16

Interne undervisere fra fobu
Ulla Engholm

Pædagogisk konsulent
(Fra 1/10 Leder af Ribisgården, Gentofte)
Mobil
Email

2143 0999
ue@fobu.dk

Ulla Qvist Engholm faciliterer den ledelsesfaglige og pædagogiske udvikling i institutionerne og deres forpligtende netværk. Hun forestår
bestyrelseskurser, lederudvikling, kompetenceudvikling og pædagogiske dage i institutioner og netværk. Laver desuden iagttagelser af
pædagogisk praksis og børns leg med efterfølgende feedback og personaleaften. Ulla er uddannet pædagog fra Viborg Børnehaveseminarium 1980, har PD i pædagogisk ledelse fra DPU 1994, en LD i ledelse fra UCC 2008 og en master i positiv psykologi 2014, fra Aarhus
Universitet, med speciale i hvordan styrker kan forbedre pædagogers trivsel i daginstitutioner. Hun har arbejdet som institutionsleder i 16 år
i en selvejende institution og har en solid praksiserfaring med ledelse og pædagogisk udvikling i forhold til trivsel- læring og udvikling’. Ulla
er medudvikler af LEAN i et pædagogisk univers og har desuden lang erfaring med projektledelse i kommunale udviklingsprojekter, tilrettelæggelse af kurser og uddannelsesforløb samt seminarer og konferencer i forvaltningsregi.

Kirsten Birk Olsen

Organisationskonsulent
Mobil
Email 		

5176 5656
kbo@fobu.dk

Kirsten Birk Olsen er uddannet cand.scient.pol. fra 2002 ved Københavns Universitet og med 9 års erfaring indenfor institutionsdrift og kommunal forvaltning, har Kirsten Birk Olsen været i tæt samarbejde på både politisk- og driftsniveau med såvel kommunale som selvejende
institutioner, særligt i forhold til økonomistyring, ledersparring, organisationsudvikling og koordination af kommunale tiltag. Hun har desuden lang erfaring som aktør i civilsamfundet, som hhv. frivillig i foreningslivet, som bestyrelsesmedlem i foreningsbestyrelse, i institutionsbestyrelse, skolebestyrelsen samt fagforeningsbestyrelse.

Frederik Blichfeldt
Chefkonsulent
Telefon
Mobil
Email 		

3326 5673
2160 5262
fb@fobu.dk

Frederik Blichfeldt varetager rådgivning af fobu´s interne organisation samt fobu´s medlemsinstitutioner. Han arbejder med juridisk rådgivning om arbejdsret, fast ejendom, fondsret, fusioner, kontraktsret, forvaltningsret etc. I øvrigt rådgivning til medlemsinstitutionernes ledelse
omkring personaleudvikling (HR) og organisation samt undervisnings- og udviklingsopgaver. Frederik Blichfeldt er uddannet cand. jur. 1986
med advokatbestalling 1991. Han har ledelseserfaring som kontorchef og sekretariatschef i DR og i kommunal sammenhæng. Har desuden
haft egen advokatvirksomhed i 10 år, og erfaring indenfor undervisning, mediationsuddannelse etc.

Dorthe Filtenborg Merot
Pædagogisk konsulent
Email

dfm@fobu.dk

Dorthe Filtenborg Merot er uddannet småbørnspædagog i 1993 og har Diplomuddannelse i ledelse fra UCC år 2014 samt taget Master
Class ift ledelse m.m. fra Ledernes Kompetencecenter år 2013. Dorthe har bred erfaring som leder igennem en lang årrække i selvejende
og kommunale institutioner. Hun har blandt andet opbygget flere institutioner helt fra bunden af ud fra egne pædagogiske metoder og
principper omhandlende børns spor, leg, læring og udvikling med særlig inspiration fra Norditalien (Pistoia) hvor, Dorthe har foretaget utallige studierejser. Dorthe har skrevet og udgivet flere bøger, artikler, antologier, pjecer m.m. omhandlende pædagogisk teori og praksis med
en særlig optagethed omkring de pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering samt rummets indretning og brug ift fokus på
Det Gode Børneliv. Dorthe har erfaring med at tilrettelægge og undervise ved pædagogiske dage i daginstitutioner hvor, hun formidler ny
viden, inspiration og konkrete metoder til videreudvikling af den pædagogiske praksis. Ligeledes har Dorthe udarbejdet faglige redskaber
(skemaer, modeller, øvelser, cases m.m.) til brug for udvikling af bestyrelses- og lederopgaven i en selvejende/privat daginstitution. Dorthe
har igennem en årrække holdt foredrag og oplæg på konferencer, seminarer m.m. i både ind- og udland.

Lad fobu arrangere jeres næste interne temadag
Det kunne være:
• Forældresamarbejde med succes
• Æstetik, rum og læring
• Vision - mission og værdier
• Narrativ organisationsudvikling
• Relationer
• Styrker og sweet spotting
• Iagttagelser af pædagogisk praksis

Lokaleudlejning
Det kreative værksted
Det kreative værksted tilbyder centrale, lyse rammer om kurser, workshops, events m.m.
I forlængelse af fobu’s hovedkontor og kursuslokaler på Vesterbro, har vi indrettet to rum til kreative udfoldelser og pædagogisk læring.
Udover et værksted udstyret med pensler, maling m.m. er der også et tilstødende rum til fordybelse i teori og processer. Lokalerne kan
benyttes af både ledere, pædagoger og personalegrupper - og man kan også leje rummene med eller uden konsulent. Ledernetværk,
ledelsesteams og studiegrupper er også velkomne.
Hvis du er interesseret i at høre nærmere omkring det kreative værksted - eller er interesseret i at leje lokalerne til egne forløb/begivenheder – så skriv til info@fobu.dk

Pris:

Leje pr. dag:
Kapacitet:
NB: 		

500 kr. for fobu medlemsinstitutioner og 1.250 kr. for ikke-medlemmer.
12 personer
Lokalerne kan kun lejes sammenhængende

Tilkøb:
Værkstedsmaterialer

Prisen afhænger af hvad og hvor meget I skal bruge. Kontakt fobu for nærmere information.

Facilitering

fobu konsulent der faciliterer forløbet:
Kontakt fobu og hør nærmere om muligheder og pris.

Drikkevarer

Kaffe, the og postevand: 35 kr. pr. dag pr. deltager for fobu medlemsinstitutioner og 55 pr. deltager for ikke-medlemmer.

Forplejning

Kontakt fobu og hør nærmere omkring muligheder og pris.
NB: priser er ekskl. moms.

Kursuslokale med udgang til tagterrasse
Kursuslokalet tilbyder centrale, lyse rammer om foredrag, kurser, workshops, events m.m.
Der er i lokalet to store whiteboards, en computer med tilkoblet storskærm, samt lydanlæg. Lokalerne kan benyttes af både ledere, pædagoger og personalegrupper - og man kan også leje rummene med eller uden konsulent. Ledernetværk, ledelsesteams og studiegrupper er
også velkomne.
Hvis du er interesseret i at høre nærmere kursuslokalet - eller er interesseret i at leje lokalerne til egne forløb/begivenheder – så skriv til
info@fobu.dk

Pris:

Leje pr. dag:
Kapacitet:

1.250 kr. for fobu medlemsinstitutioner og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.
30 personer

Tilkøb:
Lokaler og fuld forplejning

Ønsker I at fobu skal stå for hele dagsarrangementet koster det 350 kr. pr. person for let morgenbrød, frokost og eftermiddagsforfriskning,
med tilhørende kaffe, the og postevand hele dagen.

Facilitering

fobu konsulent der faciliterer forløbet:
Kontakt fobu og hør nærmere omkring muligheder og pris.

Drikkevarer

Kaffe, the og postevand: 35 kr. pr. dag pr. deltager for fobu medlemsinstitutioner og 55 pr. deltager for ikke-medlemmer.

Forplejning

Kontakt fobu og hør nærmere omkring muligheder og pris.

NB: priser er ekskl. moms

Måling af forældretilfredshed
Har bestyrelsen og ledelsen behov for at få en overordnet pejling på hvordan forældrene oplever kvaliteten i daginstitutionen, så har I med
fobus forældreundersøgelse mulighed for at sætte en undersøgelse i gang. Undersøgelsen sætter fokus på forældrenes tilfredshed med
institutionen, med hverdagen i institution og hvorledes forældrene oplever at de er medskabere af livet i institutionen.
I bestemmer selv hvornår og hvor længe undersøgelsen skal køre. Undersøgelsen kan besvares både via elektronisk spørgeskema tilsendt
med link, via elektronisk spørgeskema hvor man logger ind med en kode eller i form af papirskema. Undersøgelsen findes også på urdu,
tyrkisk, engelsk og arabisk.
For mere info herom kontakt konsulent i fobu Heine Frost Bøgsted på hb@fobu.dk

fobu
Enghavevej 31, 1
1674 København V
Tlf. 3324 8100
info@fobu.dk
www.fobu.dk

akademi

