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RE:MOVE
BEVÆGELSESDANNELSE - I DAGINSTITUTION OG SKOLE

RE:MOVE – for alle os
der elsker bevægelse

Konferencen præsenterer ny forskning og veksler
mellem teoretiske oplæg og praktiske workshops der
eksemplificerer, hvorledes ny viden kan integreres i
pædagogiske kontekster.
VIA University College afholder hvert år konferencen
i slutningen af året på Campus Aarhus C.
OM KONFERENCEN

MÅLGRUPPE

Krops-, idræts- og bevægelsesaktiviteter er kommet på dagsordenen som aldrig før, og der har bredt sig en opfattelse af, at
disse aktiviteter er vigtige for børn og unge i daginstitutioner,
skoler og i fritidslivet. Ofte begrundes det med, at bevægelse
fremmer sundhed, læring og trivsel eller på anden vis fremmer
individets kompetencer og samfundets interesser. Bevægelsesaktiviteterne bliver ofte reduceret til et redskab til at opnå
noget andet – mange vil noget med bevægelse, men sjældent
for bevægelsesaktiviteternes egen skyld.

RE:MOVE er en Idræts- og bevægelseskonference som henvender sig til pædagoger, lærere, instruktører og konsulenter i
kommuner og idrætsorganisationer. Konferencen giver en
række perspektiver på, inspiration til og stiller nye spørgsmål i
forhold til at arbejde med bevægelse i børns liv.

Med denne konference ønsker vi at komme ind til nerven, essensen og det der opleves værdifuldt ved at bevæge sig. Legen,
mestringen og glæden ved at bevæge sig og blive bevæget.
Hvad er det centrale ved bevægelse, og hvordan kan vi igangsætte og skabe rum og rammer for bevægelse som opleves
meningsfulde og motiverende?
Konferencen kommer omkring temaer som identitet, kultur, vaner, normer, traditioner, individualisering, fællesskab, literacy
og præstation.

Sted
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Programmet veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske eksempler og aktiviteter. Oplæggene præsenterer ny forskning
om movement literacy og kropslig dannelse, og i workshopperne bliver det eksemplificeret, hvorledes den kan integreres i
pædagogiske kontekster.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid
Torsdag den 7. december 2017 kl. 9.00 – 16.00

Pris
1.200,- kr. + moms
Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig på http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/remove-2017-bevaegelsesdannelse-i-daginstitution-og-skole
Sidste frist for tilmelding den 6. november 2017

VIA University College

Det får du:
- Teoretiske oplæg med rødder i nyeste forskning
- Workshops med praktiske eksempler
- Færdigheder til at inddrage bevægelse i din praksis

PROGRAM
08.30-09.00

Ankomst og registrering m. Kaffe/Brød

09.00-09.05

Velkomst

09.05-9.55

Øyvind Standal: Bevægelsesliteracy og
kropslig dannelse

Pia Bech Pedersen og Birgitte Møs: En bevægelsesfaglig tilgang til arbejdet med børn i
udsatte positioner i dagtilbud
Idrætslokale (A3.01)
Torben Hansen: Udskolingen i bevægelse Praksiserfaringer fra et aktionsforskningsprojekt med fokus på udvikling af next practice
Teorilokale

10.00-10.30

Ole Lund: Når pædagoger og læreres
bevægelser sætter børnene i bevægelse

10.30-10.45

Pause

14.00-14.15

Forfriskning
A-bygningen

10.45-12.00

Michael Blume: Eventyr og risiko – en narrativ
tilgang til kropslig dannelse
Idrætssal (A3.01)

14.15-15.30

Gitte Batz Eriksen: Mindfulness – nærværs- og
empatitræning. Hvordan kan man hjælpe børn
med at skabe rum for sig selv og andre?
Idrætslokale (A3.04)

Anders Halling, Andreas Bolding og Kasper
Lasthein: Boldspil og dannelse - Sociale relationer og kommunikation i kaosspil
Idrætshal (A1.03)

John Friis: Dans og rytme i neuropædagogisk
perspektiv
Multihal (A3.01)

Johan Borghall: Bevægelsesglæde og sanselighed - Den sanselige øvelse findes for at
holde os levende, friske og vågne
Multisal (A3.03)

Kropsligdannelse i praksis – diskussionsforum
Teorilokale
15.30-16.00

12.00-12.45

Frokost
B-bygningen

12.45-14.00

Esben Volshøj: Æstetiske produkter - en
kreativ tilgang til kropsligdannelse i
redskabsgymnastik
Idrætshal (A3.04)

Performance, netværk og fælles afrunding
B-bygningen

