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”Ledelse og trivsel i dagtilbud”
FORMIDDAG
09:30 Morgenkaffe
Hils på dine kolleger og få en bid brød
10:00 Morgensang
Skovbrynets Børnehus
10:15 Velkommen til fobu årsmøde 2019
Henrik Vagner, direktør og Ida Balling, bestyrelsesformand
10:30 Ledelse af de professionelles læring med kerneopgaven
i centrum
Leder Maybritt Larsson, Barnets Hus Amerikavej
Inspiration til hvordan årshjul og evaluering kan tilrettelægges, så der fokuseres på børnenes perspektiver
frem for, om planer overholdes - også når er skal
arbejdes med den styrkede læreplan.
Stræk benene med snacks og drikke
11:30 Børnenes opvækst og trivsel
Grevinde Alexandra, fobus protektor
Med udgangspunkt i bogen ”Mit lykkelige land”
vil Alexandra fortælle om, hvordan børns opvækst og trivsel i Danmark er en af de ting, som
gør, at vi er et af verdens lykkeligste folkefærd.

og udfordringer i forbindelse med forældre
og pædagogers samarbejde om børns trivsel på
tværs af børnehave og hjem. Hvordan kan
lederen rammesætte samarbejdet, så støtten
af børnenes trivsel organiseres på tværs af
politiske målsætninger og den daglige praksis.

EFTERMIDDAG

15:45 Pause

13:00 Frokost

16:15

14:00 Ledelse i dagtilbud og ledernes oplevelse af det
Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d., DPU, Aarhus
Universitet
Oplægget tager afsæt i at udforske, hvordan
dagtilbudsledere oplever at skulle håndtere
ledelse i en ofte meget travl og kompleks
hverdag. Hvad er ledertrivsel, og hvordan
arbejder ledere med det gode arbejdsmiljø?
15:00 Samarbejde om børns trivsel - konflikter eller
konsensus?
Anja Marschall ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen, KP
Med udgangspunkt i et aktuelt
forskningsprojekt fortæller Anja Marschall
om dilemmaer

Paneldebat
Maybritt Larsson, Kirsten Elisa Petersen,
Anja Marschall

17:00 Afrunding på konferencen
AFTEN
19:00 Vi mødes i lobbyen
Ida Balling, fobu bestyrelsesformand
19:15 Middag
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fobu årsmøde
Lørdag den 04. maj 2019

På repræsentantskabsmødet sætter vi fokus på dialog og inddragelse af fobus medlemsinstitutioner.

FORMIDDAG
09:00 Morgensang
Formalia
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Nye medlemmer og udmeldte medlemmer
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Budgetforslag og fastlæggelse af næste års
kontigent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen jf. §7, stk. 1
8. Valg af suppleanter jf. §7, stk. 1
9. Præsentation af evt. ildsjæle og fyrtårne
jf. §7, stk. 2
10. Valg af ekstern revisor
11. Evt.

Forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8 og 10 skal sendes
skriftligt til fobus bestyrelsesformand Ida Balling,
info@fobu.dk senest den 10. april 2019.
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PRAKTISK INFORMATION

Repræsentantskabsmødet slutter kl. 12:00.
Herefter er der en pakke med en sandwich og kildevand
to-go, som enten kan nydes på stedet eller medbringes
på hjemturen.

