SPIA og SPIFO indbyder til gratis inspirations-foredrag om:

Forældrenes betydningsfulde
rolle i daginstitutionen
Foredragsholder: Kirsten Birk Lassen, ejer af ”Følgeskabet”
Tid og sted:
Torsdag den 19. september 2019, kl. 9 – 11.30, på:
Hyltebjerggaard
Linde Allé 33, 2720 Vanløse
(Tæt på Metro og fri parkering i området)

GRATIS
FOREDRAG!

Målgruppe:
Ledere og souschefer i daginstitutioner tilknyttet SPIA og Spifo
Kom og hør om helt nye vinkler, perspektiver og muligheder i forhold til forældresamarbejde og
bestyrelsesarbejdet i Jeres institutioner.
Det handler om, at forældre og bestyrelsesmedlemmer skal føle sig som en del af et fællesskab. De voksne
kan sammen komme meget længere med børnenes trivsel, læring og udvikling, hvis de ved, hvad de er
sammen om.
Den gode forældreinvolvering betyder, at forældrene bliver medskabende med det de har – stort som småt.
Der er så meget, forældrene kan byde ind med. Netop fordi de er forældre. Forældre er tæt på børnene, de
øvrige forældre, på kerneopgaven, på lokalområdet og oplever hverdagen og organisationen fra andre
vinkler, perspektiver og forforståelser. – Det er en kæmpe ressource og samskabelsens potentiale, men det
skal hjælpes på vej. Kom til inspirationsforedraget og hør hvordan! Foredraget vil også komme ind på flg.:
•
Inspiration og argumenter til et videre forpligtende samarbejde/partnerskab med forældrene
•
Indblik i forældresamarbejdet i et børneperspektiv
•
Værktøjer til hvordan man får bestyrelsen engageret og involveret i at skabe en aktiv og deltagende
forældrekultur
•
Et konkret forslag til en 2020-årsplan for bestyrelsens arbejde – herunder også forældresamarbejdet
”Følgeskabet: Styrk den civile ledelse i involveringens navn”
Det er overskriften på en bragende god kommentar af Følgeskabets ejer Kirsten Birk Lassen (tidl. Olsen),
som blev bragt på Altinget.dk i marts måned. Hvis du er i tvivl om, om du skal tilmelde dig det gratis
Inpirations-foredrag, så anbefaler vi, at du læser Kommentaren, som du kan finde på dette link:
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/debat-inddragelse-af-civilsamfundet-kraever-ordentlig-ledelse

Tilmelding:
Det er som nævnt gratis at deltage, men der kræves forudgående tilmelding, som sendes pr. mail til:
morten@spia.dk - Ved udeblivelse faktureres et gebyr på kr. 250,-
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