Skanderborgkonferencen 2014
Fredag den 26. september
kl. 8.30 - 16.00
Skanderborg Kulturhus
Parkvej 10
8660 Skanderborg

Kreative Processor i skole og daginstitution
Det kreative og det legende er centralt for børns læring
– drejningen fra ’undervisning’ til ’læring’.
Folkeskolereformen åbner for nye muligheder. Der er
kommet nye fælles mål og nye didaktiske metoder til
opnåelse af læringsmål i folkeskolen. Der er læreplaner
for kulturelle udtryksformer i daginstitutioner.
Hvordan får kreativitet og innovation plads i skole og
dagtilbud, så alle parter oplever, at de vokser i mødet?
Hvordan kan kreative processer indgå i dagligdagen i
skole og institution?
Hvilke betydninger kan kunsten og kulturen få indenfor
læring, oplevelse og dannelse?

Program

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Facilitator: Karsten Thygesen
8.30 – 9.00

Ankomst og kaffe

9.00 – 9.15

Velkomst, morgensang og præsentation v. Ulla Gjesing, Kulturprinsen

9.15 – 9.45
			

‘Hold fantasimusklerne smidige’
ved Karsten Thygesen,

9.45 – 10.10
			

‘Hvad er innovation og entreprenørskab i folkeskolen?’
ved Rune Overvad Skibelund Schou, VIA Center forUndervisningsmidler

10.10 – 10.35 ‘Kreativ skrivning i den åbne skole’
			
ved Hanne Algot Jeppesen, leder Aarhus Billed- og Medieskole
			
og Denise Kudsk-Jørgensen, lærer N. Kochs Skole, Aarhus
10.35 – 11.20
			

Deltagerforandring - en gruppedebat (inkl. pause)
ved Karsten Thygesen

11.20 – 11.50
			

‘Station Next’
ved Susanne Wad og Lasse Remmer

11.50 – 12.45 Frokost og netværk
12.45 – 13.45 ‘Leg og digitale medier i skole og daginstitution’
			
ved Stine Liv Johansen, Adjunkt Institut for Æstetik og Kommunikation, AU
13.45 – 14.10
			

‘Tusindben - digital dannelse’
ved Hanne Pedersen, The Animation Workshop

14.10 – 14.25 Kaffepause
14.25 – 14.50 Opsamling og debat
			
ved Karsten Thygesen
14.50 – 15.50 ‘Creativity and innovation’
			
ved Eric Booth (USA)
15.50 – 16.00 Tak for i dag og på gensyn!

Tid:
Fredag den 26. september 2014
kl. 8.30 - 16.00
Sted:
Skanderborg Kulturhus
Parkvej 10
8660 Skanderborg
Pris:
650 kr. inklusiv frokost, drikkevarer og kaffe
Indsættes på reg: 2561 konto nr.: 0716229947
Tilmelding:
Udfyld formularen her
www.bumkultur.dk
Tilmeldingsfristen:
Onsdag den 17. september 2014
Tilmeldingen er først gældende, når indbetalingen er
registreret. Beløbet refunderes ikke ved afbud efter
datoen for sidste tilmelding.
Målgruppe:
Alle med interesse for børn, unge og kultur
Arrangør:
BUM - Børne- og ungekultur i Region Midtjylland

Konferencen er støttet af

Oplægsholdere
Hold fantasimusklerne smidige
Et oplæg om at bruge hjernen til en forandring. Hvordan understøtter vi vores hjerne
i at være innovativ og påhittelig, og hvordan holder vi fantasimusklerne smidige. En
enkel og overskuelig fortælling om nogle af de vigtige processer i hjernen der slukker og tænder for iderigdom og forventningsfuldhed til fremtiden.
Karsten Thygesen, konferencens facilitator:
Uddannet foleskolelærer med billedkunst og musik som linjefag. 17 års skoleledererfaring fra Møllehøjskolen i Viborg. Arbejder nu som selvstændig procesguide og
coach, og er optaget af, hvordan nytænkning og innovation kan skabe blivende forbedring for både den enkelte og for organisationen og virksomheden
Hvad er innovation og entreprenørskab i folkeskolen?
Der fortælles om konkrete erfaringer med innovation og entreprenørskab på 88
midtjyske skoler og gives konkrete bud på, hvordan man kan sikre de faglige mål
gennem formativ evaluering og synlig læring.
Rune Overvad Skibelund Schou: projektleder og innovationskonsulent, VIA CFU

Leg og digital i skole og daginstitution
Diskussion af den medialiserede leg og børneperspektivet i forhold til skolen og daginstitutionen.
Stine Liv Johansen:
Stine er adjunkt ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet og forfatter til bogen: ‘Børns liv og leg med medier’. Stines forskning fokuserer på børns
legende aktiviteter med digitale medier i forskellige kontekster
Tusindben - digital dannelse
Er vi født til at skabe os og skabe os selv gennem skabelser?
Børn støttes i at forstå verden ved at genskabe og formgive den.
Center for animationspædagogik vil fortælle om sine praktiske erfaringer med børnehave børn/ kreativitet og IPads og fortælle om tankesættet bag tilgangen til børnene
og deres skaber trang.
Hanne Pedersen: Leder, Center for animationspædagogik
Flemming Bæk: Animationspædagog i projektet Tusindben

Kreativ skrivning i den åbne skole
Forfatterskolen for børn og unge i Aarhus Billed- og Medieskole laver workshops i
kreativ skrivning for skoleklasser i Aarhus Kommune. Med kreativ skrivning sætter
Aarhus Billed- og Medieskole fokus på børn og unges skriveglæde og gennem varierede tilgange til sproget åbnes for flere børn og unges interesse. Forfatterskolen
giver børn og unge direkte kontakt med forfattere og med skrivning som kunstnerisk
udtryksform. Kreativ skrivning er et af Aarhus Billed- og Medieskoles tilbud til skoler.
Forløbet ligger i tråd med ambitionerne for den åbne skole.

Creativity and Innovation:
Et oplæg om at bruge kunsten og processen bag som en motivationsfaktor der stimulerer nysgerrigheden og kreativiteten.

Hanne Algot Jeppesen: Leder Aarhus Billed- og Medieskole
Denise Kudsk-Jørgensen: Lærer N. Kochs Skole, Aarhus

Arrangør, BUM - netværket for børne- og ungekultur i Region Midtjylland:
BUM er et netværk for kulturaktører og kulturinstitutioner som arbejder inden for det
børne- ungekulturelle felt i Region Midjylland.

Stations Next
Præsentation af den digitale læringsressource SmåP.dk evt. også Filmlinjentema.dk
og ideerne bag. Fokus på, hvordan vi har udviklet og udbredt aktiviteter inden for
film- og medieproduktion, som kan håndteres af de fleste OG som samtidig tager udgangpunkt i og insistere på, kunstformens faglighed og i de professionelles metoder.
Susanne Wad: Pædagogisk leder Station Next
Lasse Remmer: Lærer og pr. 1/8 pædagogisk, didaktisk it-konsulent UCC

Eric Booth:
Eric Booth beskrives som ”an award-winning actor, author, entrepreneur and arts
education specialist based in New York City”.
Eric Booth er forfatter til bogen ’The Musicteachers Bible’ og ’The Everyday Work of Art’

Netværkets styregruppe koordinerer og faciliterer netværkets behov for opkvalificering, kompetenceløft samt faciliterer erfarings- og videndeling med henblik på at understøtte børn og unges dannelse – den langsigtede kultur.
BUM arbejder kontinuerligt på at styrke og videreudvikle netværkets samarbejde i første omgang på tværs af Region Midtjylland. På sigt er det BUMs vision at udbrede netværket således, at den gensidige videndeling og inspiration styrkes både nationalt og
internationalt.

