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PROGRAM 
 

FSL’s årlige kursus for børnehaveklasseledere 
 

 

 

Torsdag, den 9. marts 2017: 
 

14.30 – 15.00  Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage 

 

 

15.00   Velkomst i salen 

 

 

15.15 – 17.45  iPad i børnehaveklassen – hvorfor og hvordan? 

v/ Kirsten Lenz, læringsvejleder og pædagogisk konsulent ved UCC 

Bornholm. 

Hvordan kan vi bruge iPad'en i børnehaveklassen, så den styrker 

børnenes kreativitet og læring? 

Vi afprøver nogle apps sammen - og Kirsten Lenz viser endnu flere. 

Det er en god idé at have en iPad med, hvis man har! Prøv om I evt. 

kan låne en eller to ekstra iPad på skolen, så de kursister der ingen har, 

kan låne. 

 

 

18.00 – 19.15  Middag 

 

  

19.15(30)  Årsmødet: 

  - Beretning 

  - Valg til børnehaveklasselederudvalget 

 På valg er:  Dorte Reuther, Rønne Privatskole – ønsker genvalg 

   Majbritt Rasmussen, Aalborg Friskole 

   Valg af to suppleanter – nuværende: Pia Jarlhelt og Hanne Lohff 

   

   

Aktuelt fra FSL v/ formand Uffe Rostrup – bl.a. Krav til OK18 

   

   

  Socialt samvær og natmad 
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Fredag, den 10. marts 2017: 

 

9.00  Morgensang 

 

 

9.10 – 12.15 Natur v/ Bo Bramming, lærebogsforfatter og Cand. pæd. bio.: 

Naturen er blevet væk. Forsvundet i vor dagligdag og i sociale medier. 

Vi har ikke længere tid til naturen. Desværre. Men sandheden er, at vi 

ikke kan undvære naturen både fysisk og mentalt. Den er vort livs store 

oplevelsesflade, autentisk og online. 

Det ligner næsten en mission for at redde naturen at være NaturTeknik- 

lærer i børnehaveklassen (Indskolingen), men det er lige så meget en 

redningsaktion for vore børn. 

Bo Bramming vil fortælle jer, hvorledes der er alt at vinde ved at være i 

naturen: oplevelser, sprog, viden, filosofi, glæde, livsmod og fællesskab. 

Vi er der ikke for at se på naturen, men at være der og føle os som en 

del af den.  

Ligeledes vil Bo vise og demonstrere en række praktiske, konkrete 

opgaver med og i naturen, der vil motivere aktivitet, kreativitet og 

nysgerrighed hos eleverne. 

Der er derfor ingen vej udenom. Det har der aldrig været: naturen 

kommer man ikke udenom. Så lad os da gå ud i den. Ikke for naturens 

skyld, men for vores egen skyld. 

 

 

12.15    Evaluering og tak for i år 

 

 

12.30  Frokost og afrejse 

 

 

   

  Der vil være stande fra diverse bogforlag og AV-form 

 

 

 

 

  Ret til ændringer i programmet forbeholdes 


