MODELPROGRAM
INVITATION TIL DEBATARRANGEMENT: Børns trivsel i daginstitutionernes fysiske rammer – Reggio Emilia i praksis
TIRSDAG D. 2. JUNI KL. 15.00-17-00

BØRNS TRIVSEL I
DAGINSTITUTIONERNES FYSISKE
RAMMER – REGGIO EMILIA I PRAKSIS

Der er i dag et stigende fokus på daginstitutionernes fysiske rammer. Børns trivsel er kommet til debat, og der søges efter
svar på, hvordan rammerne kan forbedres, så de understøtter læring, udvikling og det daglige pædagogiske arbejde.		
												

15.00: VELKOMST

Modelprogram undersøger på dette temamøde, hvordan Reggio Emilia-pædagogikken kan inspirere og etablere de fysiske
rammer samt, hvordan børns kreativitet og daglige udvikling kan aktiveres som en del af disse. Vi diskuterer, hvordan
daginstitutionernes fysiske rammer kan forbedres. Formålet er at belyse, hvordan de fysiske rammer kan udvikles, så
børns trivsel og læring sættes i højsædet.
Program
Oplægsholdere er Reggio Emilia-ekspert, Karin Eskesen, Det Danske Reggio Emilia Netværk samt centerleder, Jannie Moon
Lindskov, Dansk Center for Undervisningsmiljø - DCUM.
Karin Eskesen har som formand for Det Danske Reggio Emilia Netværk flere års erfaring med Reggio Emilia-filosofien.
Karin vil give en indføring i filosofien og de tanker, der knytter sig til dens anvendelse i praksis. Karin vil derudover reflektere
over de fysiske rammers betydning og indvirkning på pædagoger og børn samt det pædagogiske arbejde i dagligdagen.
Jannie Moon Lindskov er centerleder hos Dansk Center for Undervisningsmiljø - DCUM. DCUMs arbejde fokuserer på at
sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø på både uddannelsessteder og dagtilbud. Jannie vil give et indblik
i den kompleksitet, der relaterer sig til det daglige miljø i daginstitutionerne, så vi kan diskutere, hvilke fysiske forudsætninger, der kræves af institutionerne for at kunne understøtte trivsel og læring.					

15.05: KARIN ESKESEN,
DET DANSKE REGGIO EMILIA
NETVÆRK
16.00: JANNIE MOON LINDSKOV,
DANSK CENTER FOR
UNDERVISNINGSMILJØ
16.30: DEBAT
17.00: NETVÆRK OG TAK FOR I DAG

DET ER GRATIS AT DELTAGE
Tilmelding kan ske på mail til
tilmelding@bygherreforeningen.dk
TIRSDAG D. 2. JUNI KL. 15.00-17.00
BYGNINGSKULTURENS HUS
BORGERGADE 111, 1300 KØBENHAVN K

