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Velkommen til et helt særligt årsmøde i Børne- og Kulturchefforeningen. I år fejrer vi nemlig 50 års jubilæum.
Selv om foreningen under sit nuværende navn ikke kan
fejre 50 års jubilæum, vil vi alligevel kalde 2015 for et jubilæums år. For vores historie bygger på en udvikling, der
kan dateres tilbage til Skoledirektørernes Samråd, som
blev dannet tilbage i 1965. Siden da har navnet og foreningen ændret sig i takt med udviklingen i samfundet
og vores fagområder.
Derfor kan I forvente et årsmøde med et helt særligt program.
Årets titel: Børn og Unge – Vi vil det bedste, kan ikke bare
læses som et mål for vores daglige arbejde, men det har
også været pejlemærke for udvælgelsen af årets oplægsholdere.

Vi har 4 markante udenlandske forskere på programmet. Men da vi ved, at udenlandsk forskning ikke kan
overføres direkte til en dansk kontekst, så har vi stærke
danske oplægsholdere, som »oversættere« til danske
forhold.
Vi har i år ladet den samlende røde tråd træde lidt i baggrunden, for i stedet at satse på at præsentere jer for helt
særlige oplægsholdere inden for foreningens brede fagområde.
Men som altid holder vi fast i at inspirere og berige jer
med nye vinkler på styring og ledelse inden for vores fagområder. Vi går både på tværs og i dybden med programmet for årsmødet.
Vi glæder os til at se jer til et udbytterigt og hyggeligt
årsmøde.
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Torsdag den 12. november 2015
8.30 - 9.30

Kaffe og ankomst

9.30 - 9.45

Velkomst og introduktion til årsmødet »Børn og Unge – vi vil det bedste!«
Ved Børne og Kulturchefforeningens formand René G. Nielsen.

9.45 - 10.45

Pratice based evidence in a leadership context
Ved professor Kevin Barge, Texas University.
Sikringen af evidens bag vores indsatser er et væsentligt element i de nye reformer på vores
område, og sætter dermed i høj grad rammen for vores arbejde som kommunale chefer.
Kevin Barge er professor ved Texas University og har gennem sin forskning beskæftiget sig
med, hvordan der gennem den daglige praksis kan indsamles relevant viden om effekterne
af indsatsen, og hvordan man på baggrund af denne viden kan kvalificere refleksionen over
egen praksis og organisationens praksis. Kevin Barge sætter i sit oplæg disse iagttagelser
ind i en ledelsesmæssig kontekst, såvel på forvaltningsniveau som på institutionsniveau.

10.45 - 11.15

Hvordan kan Kevin Barges forskning omsættes til dansk kontekst
Ved Carsten Hornstrup, ph.d.
Vi har bedt Carsten Hornstrup, der er direktør i Generator og chefkonsulent i Hornstrup
og Partners om at reflektere over Kevin Barges forskning i en dansk kontekst.
Carsten Hornstrup er forfatter til bogen »Systemisk ledelse – den refleksive praktiker«, samt
»Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer«, der bygger på hans ph.d. projekt.

11.15 - 11.30

Pause

11.30 - 13.00

Hvorfor investere i høj kvalitet i dagtilbud?
Ved Brenda Taggart, forskningsleder på projektet »Effektive Pre-school,
Primary and Secondary Education Project«, University of London.
Brenda Taggert har stået i spidsen for det største europæiske forskningsprojekt, som har
undersøgt effekterne af høj kvalitet i dagtilbud på kort, mellemlang og lang sigt.
Projektet har samlet data fra 1997 til 2014.
Brenda Taggarts oplæg deles i to afsnit.
• I første del præsenteres baggrund og metode for projektet samt det samlede forløb.
• I anden del beskriver Brenda Taggart de fundne effekter af indsatserne på kort
sigt – ved overgang til skolen, på mellemlang sigt ved overgangen til secundary school, samt på lang sigt ved overgangen til ungdomsuddannelse.
Efter en kort pause diskuterer Brenda Taggart i anden del af sit oplæg hvad der så skal til for, at der
er kvalitet i dagtilbuddet gennem en præsentation af kendetegn ved effektiv pædagogisk indsats i
dagtilbud. Brenda Taggart kommer endvidere i denne del af sit oplæg ind på, hvad forskningsprojektets
resultater fortæller om god ledelse af dagtilbud, såvel på forvaltningsniveau som på institutionsniveau.
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13.00 - 13.45

Frokost

13.45 - 14.30

Hvordan omsætter vi Brenda Taggarts forskning til en dansk kontekst?
Ved Agi Csonka, direktør i SFI og formand for Rådet for Børns Læring.
Agi Csonka er blevet bedt om at reflektere over Brenda Taggarts forskning, sætte
den i relation til anden væsentlig forskning på området, og efterfølgende give sine
bud på hvordan forskningsresultaterne kan anvendes i en dansk kontekst.

14.30 - 15.00

Ministeroplæg
Ved Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby.

15.00 - 15.30

Ministeroplæg
Ved Social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

15.30 - 16.00

Pause

16.00 - 17.00

Generalforsamling

17.15 - 18.30

Jubilæumsreception for Børne- og Kulturchefforeningen
Historiker Søren Thorup præsenterer festskriftet »BKF 50 år
– et skrift i anledningen af Børne- og Kulturchefforeningen første 50 år«.

19.30

Festmiddag

Fredag den 13. november 2015
9.00 - 9.15

Godmorgen og introduktion til fredagens program

9.15 - 9.45

Ministeroplæg
Ved Kulturminister Bertel Haarder.

9.45 - 10.45

Arts in Education
Ved Anne Bamford, professor ved University of Arts in London.
Anne Bamford har i sin forskning beskæftiget sig med effekten af at inddrage kunsten
i undervisningen. I sit oplæg vil hun beskrive hvilke krav det stiller til ledelserne i
såvel skole som kulturinstitutioner for at det virker og gør en forskel. Anne Bamford
har gennemført forskning i nordiske lande sat i en lang række lande derudover.
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10.45 - 11.15

Hvordan kan vi omsætte Anne Bamfords viden til en dansk kontekst?
Ved Søren Kjær Jensen, stifter af Center for Rummelighed.
Søren Kjær Jensen har i sit arbejde fokuseret på og støttet en række udviklingsprojekter,
hvor kunstnere er blevet inddraget i skolernes undervisning. Søren Kjær Jensen vil på
denne baggrund give en række råd til særlige opmærksomhedsfelter i dette arbejde.

11.15 - 11.30

Pause

11.30 – 12.30

Focus on the child, not rules and targets
Ved professor Eileen Munro, London Schools of Economics.
Hvordan kan vi som ledere støtte og udvikle arbejdet med udsatte børn og
unge, når vi handler I et felt med megen detaljeret lovgivning?
I 2010 blev professor Eileen Munro bedt om at lave et forskningsprojekt for Englands
Undervisningsministerium om arbejdet med udsatte børn i England. Det blev til i alt 4 rapporter.
Hun frembringer her en række anbefalinger til arbejdet med udsatte børn
og unge, især med henblik på, at man som praktiker skal udføre arbejdet
inden for et meget lovmæssigt detaljeret og tungt område.

12.30 - 13.00

Hvilken betydning har Eileen Munros studier for socialt arbejde
med børn, unge og deres familier i Danmark?
Ved Frank Cloyd Ebsen, docent og leder af forskningsenheden vedrørende
socialt arbejde på Professionshøjskolen Metropol.

13.00

To go frokost

Praktiske oplysninger
Tilmelding

Årsmøde adresse

Tilmelding sker online via foreningens hjemmeside
www.bkchefer.dk
Opkrævning for betaling sker via EAN
Sidste frist for tilmelding 9. oktober

Best Western Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 6531 3131

Deltagerpris

Kontakt

Deltagerpris uden overnatning 
Deltagerpris med overnatning 
Ekstra overnatning onsdag til torsdag

3.500 kr.
4.520 kr.
1.020 kr.

Spørgsmål vedrørende tilmelding og betaling rettes til foreningens sekretær Anne Sofie Rasmussen
e-mail bkf@bkchefer.dk eller tlf. 4175 0660
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