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08.45-09.15 Ankomst og morgenmadsbuffet

09.15-09.30 Præsentation af dagens program og baggrunden for at holde
temadagen
v/ Ib Poulsen, Socialt Lederforum

09.30-10.20 Kreativitet – en måde at være på
Kreativitet er en vigtig kilde til vitalitet, når det gælder om at skabe
tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. Men hvad er
kreativitet i et pædagogisk perspektiv? Hvordan kan kreativitet
integreres i dagligdagen? Og hvorfor er det så vigtigt at sætte fokus på
en kreativ måde at ”være på”? ”Kreativitet er ligesom anerkendende
pædagogik. Det skal være en måde at være til. Det giver mening for
institution, personale og brugere, at der bliver sat fokus på de kreative
tanker og muligheder, som alle bærer rundt på. Så find dem og sæt
dem i spil, til glæde for alle”.

Oplæg v/ Trine Munkøe, pædagog og stud. cand. mag. i kultur og formidling.
Igennem Eu-projektet Creanet samt hendes udviklingsprojekt Kreativitet og
kreativ kultur i vuggestue, har Trine en spændende viden om europæisk
institutions- og kreativitetskultur for børn i alderen 0 -7 år. Trine byder ind med
sin viden og praksiserfaring.

Læs mere på www.trinemunkoe.dk

10.20-10.45 Kaffe- og netværkspause
10.45-12.00 Hvordan skaber man Danmarks bedste dagtilbud

Inspiration fra en konference i hovedstaden om, hvordan medarbej-
dere, brugere og ledere arbejder med at forny og skabe Danmarks
bedste dagtilbud. Konferencen gik på i fællesskab at drømme, fanta-
sere og fabulere – jo vildere ideer jo bedre - hvordan ser dagområdet
ud i en ideel fremtid? Dagens udfordring til deltagerne var for en
stund at glemme ofte indgående kendskab til området, personlige og
politiske dagsordener, samt hvad der i øjeblikket virker realistisk. Man
anvendte metoder, der bygger på innovationsteori – hvis man hele
tiden forholder sig til det kendte og foreliggende, går man glip af
muligheden for at tænke tingene på en ny og måske mere evident og
meningsfuld måde.

Oplæg v/ Jette Bentsen fra Paletten (de kommunale tilbud), herudover
deltager Mille Nordstrand Hindborg og Camilla Panting fra Lavuk Stjernen (privat
tilbud)
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12.00-13.00 Frokost og gode netværkssnakke

13.00-14.15 Kan mennesker med udviklingshæmning mennesker lave
professionelt teater
Nogen så måske teaterforestillingen Romeo og Julie i forbindelse med
sidste års temadag. Mange har ønsket, at vi går i dybden med de
teknikker og overvejelser, der går forud for forestillingen, og hvordan
man har arbejdet videre. »Vi skal væk fra takt og tone og i stedet
undersøge den individuelle måde at bevæge sig på. Vi ønsker at vise
noget autentisk og uafhængigt, hvor det er kroppen, der bærer
forestillingen«. Kan man bruge udviklingshæmmede mennesker i
professionelle teaterforestillinger, og hvilke udfordringer er der, når
man lader dem optræde professionelt. Vera, der er teaterpædagog og
uddannet i Berlin, har stået for tre af Mungo Parks forestillinger, hvor
der optræder udviklingshæmmede mennesker, både med
tilrettelæggelse, instruktion, og udførelse af forestillingerne og
musikvideoerne. Vera vil øse af sine erfaringer og gennem
videooptagelser give et indblik i en hel anden verden, hvor mennesker
fra samværstilbud udforsker og udfordrer sig selv på en hel ny måde.
Der vil være god mulighed for også at drøfte etiske og pædagogiske
overvejelser.

Oplæg v/ Vera Seeman, uddannet teaterpædagog i Berlin

14.15-14.40 Kaffe- og netværkspause
14.40-15.40 Stomp Along – Show Time

Stomp show som deltagerne selv performer i. Med hverdagsrekvi-
sitter (koste, spande, tønder og plasticposer) iscenesættes showet
med rytmer, let koreografi og godt humør. Aktiviteterne giver
anledning til smil, snak, undren, let frustration, begejstring, grineflip,
og meget mere… Når man selv bidrager til, at musikken swinger,
sættes tid, sted og andre referencer på stand by et øjeblik, og fælles-
oplevelsen får de bedste betingelser for at udfolde sig. Seancen er
tænkt som inspiration til at lave anderledes aktiviteter for meget små
midler.

Læs mere på www.stompalong.dk

15.40-16.00 Afslutning og evaluering af dagen


