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Børne- og Kulturchefforeningen har i år valgt temaet ’Kreativitet, moti-
vation og mestring – for alle børn og unge’ for årsmødet. Det er vores 
kerneopgave på tværs af fagområder. Vi skal sikre, at alle børn og unge 
møder almene tilbud af høj kvalitet, som inspirerer til deltagelse og me-
string, og hvor børnenes og de unges virkelyst og kreativitet får lov at 
udfolde sig.

Det er vores ambition, at foreningens medlemmer vil gå fra årsmødet 
med ny inspiration til, hvordan vi som topledelse kan arbejde med krea-
tivitet, motivation og mestring for alle børn og unge. 

Derfor har vi valgt en kombination af faglige oplæg om temaet, oplæg 
om, hvordan vi ledelsesmæssigt arbejder med det – og plads og rum til, 
at foreningens medlemmer og gæster gør hinanden klogere gennem 
diskussion.
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motivation 
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– for alle børn og unge
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9.00 - 10.00 ANKOMST

10.00 - 10.15 VELKOMST
Ved Henning Bach Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

10.15 – 12.30 BØRN OG UNGES MOTIVATION
Oplæg ved Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og 
Læring, Aalborg Universitet og Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder ved Kronprins Frederiks 
Center for Offentlig Ledelse.

Formålet med formiddagen er dobbelt. Dels skal vi dele og skabe viden om, hvordan vi kan forstå børn 
og unges motivation, og dels skal vi øge vores evner til ledelsesmæssigt at fremme rammer, der er 
befordrende for børn og unges motivation inden for givne politiske målsætninger. På den måde ruster 
oplæg og workshops deltagerne til at arbejde konkret i kommunerne med at fremme børn og unges 
motivation.

10.15 – 11.00: Oplæg i plenum
11.10 – 11.45: Workshops
11.45 – 12.00: Pause
12.00 – 12.30:  Opsamling i plenum: Læringspointer om børn og unges motivation baseret på 

drøftelser i workshops.

12.30 - 13.30 FROKOST

13.30 - 14.00 MINISTEROPLÆG
ved kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

14.00 - 14.15 VIDEOHILSEN
Fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

14.15 - 14.30 PAUSE

14.30 - 15.15 ROSKILDE FESTIVAL OM FRIVILLIGE OG MOTIVATION
Oplæg ved Annette Jorn, divisionschef, Organisation & Kultur, Roskilde Festival-gruppen.

Det stærke frivillige engagement er Roskilde Festivals DNA. Over 30.000 frivillige er hvert år sammen 
om at skabe én af verdens største midlertidige byer: Roskilde Festival med over 130.000 indbyggere. 
Det kræver noget helt særligt, når 30.000 mennesker skal samarbejde, måske for første gang. Annette 
Jorn vil i dette oplæg fortælle om, hvordan Roskilde Festivalen arbejder med fællesskaber, og hvordan 
frivillige ildsjæle engageres og motiveres.

15.15 – 16.00 FORUDSÆTNINGER FOR AT TÆNKE NYT - OG MOTIVATION SOM VEJEN DERTIL
Oplæg ved Peter Vuust, hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder.

Peter Vuust zoomer ind på kreativitet og innovation og de grundlæggende forudsætninger for, at vi 
kan tænke nyt. Én ting er, at man skal øve sig koncentreret og længe for at blive rigtig god til noget. 
Men når man improviserer, skal man gøre det modsatte: lægge alt det, man har øvet og trænet, til side 
og lade ideerne flyde frit. 

16.15 - 17.15 GENERALFORSAMLING

17.30-18.30 MØD DIN REGION
Ved BKF-regionerne.

19.30 FESTMIDDAG
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8.30 – 9.30 FÆLLESSKABER I INFORMATIONSTIDSALDEREN
Oplæg ved Vincent F. Hendricks, ph.d., professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og 
grundlægger og leder af Center for Information og Boblestudier.

Mennesker er sociale dyr og har altid været det – derfor er fællesskaber vigtige for mennesker. Men 
hvad er fællesskaber i informationstidsalderen, hvordan påvirker vi hinanden online, og hvad skal 
fællesskaber tjene til, såvel online som offline?

9.30 - 10.00 MINISTEROPLÆG
ved social- og ældreminister Astrid Krag.

10.00 – 10.30 TO FILM
Film om Børne- og Kulturchefforeningens oplæg »Deltagelse i fællesskaber – for alle børn og unge« – 
anbefalinger til forskning, lovgiver og kommunerne. 

Filmen »Jeg vil gerne sige noget!« – kloge ord og budskaber fra de børn og unge, som det hele handler 
om. 

10.30 – 10.45 PAUSE

10.45 – 12.15 LIVSDUELIGHEDENS PÆDAGOGIK – IDEALER, SKUFFELSER OG VEJE FREM
Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet og Klaus Majgaard, ledelsesrådgiver.

I et par årtier har vi talt om at fokusere på udsatte børns styrker og livsduelighed snarere end deres 
mangler. Det er i praksis nemmere sagt end gjort. Skuffelsen er, at udsatte børn ganske enkelt ikke får 
det skole- og pædagogiske tilbud, de har krav på, og som kan udvikle deres livsduelighed.

Claus Holm præsenterer konturerne af idealer for livsduelighedens pædagogik, sådan som de er 
kommet til syne i de sidste årtiers børnepolitik.

Heroverfor giver Klaus Majgaard et bud på, hvorfor idealerne kan være udfordrende i den kommunale 
organisation. 

Sammen rejser de spørgsmålet om, hvordan man baner bedre vej for et fokus på udsatte børns 
livsduelighed, der rækker ud over skåltalerne og håndterer de forbundne dilemmaer. 

Deltagerne inviteres til at bidrage med spørgsmål og refleksioner.

12.15-12.30 FARVEL OG TAK FOR I ÅR
Vi runder årsmødet af.

12.30 FROKOST TO GO
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T I L M E L D I N G

TID OG STED
11. – 12. november på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

TILMELDING
Online via Børne- og Kulturchefforeningens hjemmeside 
www.bkchefer.dk senest den 8. oktober 2021.

PRIS FOR DELTAGELSE
3995 kr. eksklusiv overnatning.

BOOKING AF OVERNATNING
Værelse skal bookes sammen med tilmeldingen til årsmødet.

Pris: 1174 kr. ved enkeltvis tilmelding i enkeltværelse. Afregning skal 
ske direkte med Hotel Nyborg Strand.

SÆRLIGT IFT. DELTAGELSE 
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Foreningens 
medlemmer prioriteres før gæster.

Tilmeldingen er bindende, men med forbehold for evt. forhindret 
fremmøde pga. lokale eller nationale begrænsninger ift. 
corona-virus.


