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Organisationerne bag Fremfærd/Børn (BUPL, DLF, FOA og KL) inviterer til formidlingskonference for projektet Styrket 

samarbejde med flygtningefamilier og andre nyankomne familier, som er gennemført i samarbejde med 
professionshøjskolerne UCC og VIA i 2017. 

  

Program 
 
Kl. 09.30 – 10.00  Ankomst og registrering  
 
Kl. 10.00 – 10.10  Velkomst v/Bolette Larsen (DLF) og Søren Johansen Melcher (KL) 
 
Kl. 10.10 – 10.30  Styrket samarbejde med nyankomne forældre: Et praksisunderstøttende udviklings- 

og formidlingsprojekt  
Charlotte Bie, projektleder, UCC, opridser projektets mål, deltagere, aktiviteter og 
resultater. 
 

Kl. 10.30 – 11.00  ”Problemet er ikke hvad nyankomne forældre kommer fra, men hvad de kommer til.”  
Marta Padovan-Özdemir, projektdeltager, VIA, præsenterer resultaterne fra projektets 
kortlægning af viden og praksis i de sidste 15 års arbejde med nyankomne 
flygtninge/indvandrerfamilier. Oplægget diskuterer, hvordan nyankomne 
flygtninge/indvandrerfamilier er blevet problematiseret og pædagogisk håndteret? 
Samtidig udfordrer oplægget eksisterende problem-løsningskonstruktioner og peger 
på projektets alternativer. For løser vi de forkerte problemer, så får vi ikke de ønskede 
resultater. 

 
Kl. 11.00 – 11.30  Plenumøvelse med praksisindslag og refleksion i salen  
 
Kl. 11.30 – 12.30  Frokost og networking 
 
Kl. 12.30 – 13.30  Workshops A-B-C-D målrettet daginstitutioner, skoler, dagplejen og ledelser.  
 
Kl. 13.30 – 13.50  Pause 
 
Kl. 13.50 – 14.30  Nyt fra forskningen: Den fagprofessionelles møde med flygtningefamilier 

Susanne Bregnbæk, forskningsadjunkt, UCC formidler indsigter fra et igangværende 
forskningsprojekt, der belyser hvordan nyankomne flygtningefamilier oplever mødet 
med institutionen og med fagpersoner, der dels forstås som hjælpere og dels som 
myndighedspersoner. Oplægget stiller skarpt på, hvad disse oplevelser betyder for 
forældresamarbejdet og for fagpersoners forvaltning af roller i samarbejdet. 
  

Kl. 14.30 – 14.55  Hvad tager vi med os hjem? Facilitering af proces i salen 
 
Kl. 14.55 – 15.00  Afrunding og farvel v/Bolette Larsen (DLF) og Søren Johansen Melcher (KL) 
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Praktiske informationer  
 
Konferencested: Hotel Storebælt  
 
Deltagerpris: 650 kr.  
 
Tilmeldingsfrist: Inden 6. november 2017   
 
Tilmelding sker på: http://www.tilmeld.dk/Konference111217/arrangementet.html 
 

Workshopbeskrivelser  
 
Workshop A: Målrettet daginstitutioner: Hvordan får vi gjort det vi gerne vil? v/Ulla 
Kofoed, lektor, UCC 
 
Med udgangspunkt i en case fra praksis reflekteres over hvad der skal til for at drømme bliver 
til virkelighed, eller – at vi bare får gjort det vi planlægger fx at indgå i dialog med forældrene. 
Hvad skal der til i en professionel praksis? 
 
Workshop B: Målrettet skoler: Hvordan kan vi etablere dialog med nyankomne forældre i 
skolen? v/Barbara Day, lektor, VIA 
 
Workshoppen tager udgangspunkt i to skolers erfaringer med familieopgaver, forældremøder 
og skole-hjem samtaler. Hvad peger erfaringerne på, som virker hensigtsmæssigt i 
samarbejdet og hvilke behov er der for videreudvikling? Deltagerne arbejder med nogle af 
projektets redskaber og øvelser og formulerer fremtidige indsatser på egen skole.  
 
Workshop C: Målrettet dagplejere: Hvordan kan vi styrke forældresamarbejdet i 
dagplejen? v/Birgitte Laursen, adjunkt, VIA 
 
Målrettet dagplejere: Vi tager udgangspunkt i en case fra dagplejepraksis og reflekterer 
sammen over, hvordan forskellige værktøjer/metoder har fungeret i praksis. Hvordan kan vi 
sammen kvalificere forældresamarbejde i dagplejen fremadrettet? 
 
Workshop D: Målrettet ledelsesrepræsentanter: Hvordan kan ledelsen skabe grobund for 
praksisudvikling? v/Marta Padovan-Özdemir, PhD, adjunkt, VIA 
 
Deltagerne prøver på egen krop Open Space versionen af ”Kilometertjekket”. Herefter skal 
deltagerne arbejde med konkrete udfordringer i håndteringen af det flerkulturelle 
forældregrundlag. Dette gøres vha. 4D-modellen. Workshoppen afsluttes med introduktion til 
”Prøvehandlinger”, som hver deltager formulerer, så de kan sættes i søen ”næste tirsdag”. 
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