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Børneringens studietur for ledere, souschefer og afdelingsledere har til formål, 

at give dig faglig inspiration til din praksis i skønne omgivelser uden hverda-

gens forstyrrelser. I selskab med dine lederkollegaer og med kompetente un-

dervisere, vil du opleve ny indsigt og masser af tid til at netværke og til vi-

dendeling. 

I samarbejde med Per Ryt-Hansen fra Opvækst Kurser & Foredrag, ser vi frem 

til at give dig en uge fuld af faglige input og fornyet energi til hverdagen. 

 

Dato:  23.-30. april 2023 

   Med afrejse fra Københavns Lufthavn 

 
Lokation: Kreta, Galini Sea View Hotel 

   Hotellet ligger 10 km fra byen Chania, med mange seværdigheder. 

 
Forplejning:  Morgenmad, frokost og aftensmad 

   5-stjernet all inclusive hotel 

 
Pris:   8.255,75 kr. inkl. moms 

   Moms udgør 255,75 kr. 

   Bemærk! Tillægsbetaling for enkeltværelse er 1.600,- kr. 

    
Indhold:  5 dages undervisning 

   Læs mere om underviserne på næste side 

 
Udbytte:  Personlig plan for en styrket ledelsespraksis 

   Ugen slutter med en struktureret og guidet udarbejdelse af handleplan for nye  
   initiativer i dit lederskab. 

 
Kultur:  Flere dage med lokale oplevelser 

   - Kulturdag med bl.a. Institutionsbesøg  
   - Aftenarrangement på skøn udsigtsrestaurant med underholdning 

 

 
Tilmelding: www.borneringen.dk og senest fredag d. 14. oktober 2022.  

Formalia 



Nedenfor kan du få et indblik i, hvad du kan forvente dig af de fire undervi-

sere på Børneringens studietur for ledere 2023. 

Indhold 

Bent Madsen | Professionsforsker, cand. pæd. pæd. & forfatter 

Pædagogiske ståsteder 
Hvordan finder man sit pædagogiske ståsted? Der er tendenser til, at pæda-
gogernes egne erfaringsbaserede vidensformer ekskluderes, mens instrumen-
telle og konceptuelle vidensformer inkluderes som de eneste anerkendelses-
værdige. Pædagogers egne stemmer usynliggøres, mens kritikken overlades 
til eksterne interessenter.  
Hvad inkluderes og ekskluderes organisatorisk og pædagogisk på dagtilbuds-
området lige nu? Cases og refleksionsmodeller indgår.  
Bent er bl.a. forfatter til bogen ”Pædagogiske ståsteder og bevægelser”.  

Charlotte Brønsted | Lektor, sociolog & forfatter 

De styrkede læreplaner & evalueringssprog 
Der lægges op til kritiske refleksioner og erfaringsudvekslinger. Evaluerings-
resultater og analyse af læreplanssproget og af hvilke forståelser af faglig-
hed, der er indlejret i beskrivelserne. Den styrkede læreplan har fokus på 
evalueringskultur, som lederen skal understøtte og gå foran ved at give 
feedback til medarbejderne. Pædagoger skal kunne begrunde, reflektere og 
vurdere egen og andres praksis spontant og i organiserede former. Lær om 
sprog og metoder, til at håndtere sådanne samtaler, der også kan åbne for 
sårbarhed.  

Søren Voxted | Cand. Merc., Ph.D. & lektor inst. for virksomhedsledelse 

Faglig procesledelse 
Der vil med afsæt i en model for faglig ledelse tages tre emner op, som op-
fattes som væsentlige blandt ledere i dagtilbud.  
De tre emner er: Formulering af den lokale kerneopgave, faglig procesledelse 
og etablering af evalueringskultur. 
Søren Voxted har igennem en årrække forsket i offentlig ledelse tæt på drif-
ten (frontlinjeledere) bl.a. i dagtilbud. Dette har omfattet feltstudier i mere 
end 150 daginstitutioner, hvor det er erfaringer herfra der vil danne grundlag 
for Sørens undervisning denne uge.  

Per Ryt-Hansen | Tidligere lektor i lærer- og pædagoguddannelsen  

Ledelse af samarbejde 
Samarbejdsbegrebet er en stor sammenkogt ret med mange ingredienser. 
Ved at opdele begrebet i 3 underemner: rutine-, udviklings- og hjælpsom-
hedssamarbejde kan vi optimere dette helt afgørende tema for faglighed og 
trivsel. Hertil skal vi omkring små kommunikationsøvelser. Efter oplæg og 
øvelser afprøves det hele i praksis udendørs i grupper med inspiration fra 
Belbins Teamroller. Praksis er ikke fysisk krævende, men fornøjelig.  

Per spiller til stående morgen- og eftermiddagssang.  
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