Til deg som vil videre

Utvikling av barnehager og skoler
- med fokus på det pedagogiske relasjonsarbeidet
Temadagen holdes av Sissel Holten fra Norge og Micki Sonne Kaa Sunesen fra Danmark.
Kursholderne vil vise hvordan barnehager og skoler kan utvikles med fokus på det pedagogiske
relasjonsarbeidet. Utgangspunktet for innholdet i temadagen er den omfattende erfaringen,
den teoretiske forståelse og egen empirisk pedagogisk forskning som kursholderne har.
Temadagen kan bli holdt i Danmark, i Norge og i Sverige.
Program for dagen
1.Velkomst
Kursholderne ønsker velkommen og setter dagens tema inn i en relevant og aktuell kontekst.
2: Profesjonelles kunnskaper og ferdigheder
Vi tar utgangspunkt i de tre kunnskapsområdene erfaringskunnskap, teoretisk kunnskap og
empirisk forskningsbasert kunnskap. Fokus blir satt på hva slags kunnskap den professionelle
må ha for å handle relasjonskompetent. Relasjonskompetanse handler ikke bare om den
enkelte pedagogs kompetanse, men også om hvordan arbeidsstedet blir organisert. Sentrale
begreper er systemisk endring, faglig kunnskap og profesjonelle læringsmiljøer.
3. Profesjonelles læring i kunnskapsorganisasjoner
Kursholderne forteller hvordan de på hver sin måte arbeider med profesjonelles læring som et
ledd i et kompetanseutviklingsforløp.
Med en dynamisk vekselvirkning mellom erfaring, teori og empirisk kunnskap, vil
kursdeltagerne bli inspirert til å forstå hvordan de kan lære ved å reflektere over egen praksis.
Forutsetningen er at alle deltar og opplever eierskap til prosesser, betydningen av team
arbeide og læring i samspill med barn og elever.
4. Pedagogisk relasjonskompetanse
Hva er pedagogisk relasjonskompetanse ? Hvordan kan den profesjonelle bidra til utviklingen
av barnets måte å tenke på gjennom relasjonsarbeidet? Hvordan kan video være et egnet
pedagogisk redskap for det profesjonelle team?
Disse tre spørsmålene blir besvart med spesiell referanse til metodene Marte Meo, som Sissel
har over 30 års erfaring med og Meditaed Learning Experience, som Micki er den eneste i
Danmark, som har forsket i.
5. Innvirkning på deltagernes egen praksis
Deltagerne arbeider med temadagens faglige innhold og knytter det til egen pedagogiske
praksis.
6. Fælles afslutning
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Praktisk informasjon

Temadagen avvikles lokalt dvs. i barnehagen på skolen eller et annet passende sted.

Temadagen tar 6 timer.

Prisen på temadagen avhenger av antall deltagere.

Kunden dekker alle utgifter i forbindelse med temadagen.

Det faglige innhold av temadagen kan til en viss grad tilpasses.
Sissel Holten
Sissel er lektor i spesialpedagogikk med kommunikasjon og
ledelse som fagområde. Hun er Erickson Professional Coach
(EPC) og er Licensieret Marte Meo Supervisor. Siden år 2000 til
i dag har hun spesialisert ca. 60 skoleledere og ca. 100
lærerveiledere fra Norge, Sverige og Danmark ved å bruke
videoveiledning etter Marte Meo–metoden. Til daglig er hun
knyttet til flere kommuner i Danmark og Norge for å arbeide
med Marte Meo–metoden i barnehager og skoler. Metoden gir
det pedagogiske personalet kompetanse innen relasjonsarbeide
og veiledning. Sissel Holten er fagbok og artikkelforfatter.
Kontakt Sissel på
Mail: sissholt@gmail.com
Telefon (Norge): +47 9085 5909

Micki Sonne Kaa Sunesen
Micki Sonne Kaa Sunesen har grunnutdanning som lærer,
både PD, kandidat i pedagogisk psykologi og Ph.d. i
relasjonspedagogikk og kompetenseutvikling. Til daglig er han
leder i konsulenthuset Axept. Mickis faglige interesser kan relateres til så forskjellige, men likevel tett relaterte områder som
nevropedagogikk, relasjonspedagogikk, profesjonell- og
organisatorisk læring. Han har skrevet flere bøker om disse
emner. Sentralt i denne kombinasjonen av fagområder så står
Mediated Learning Experience som representerer den
faglige orienteringen. Mediated Learning Experience danner
også en rød tråd mellom de forskjellige områder, interesser og
utgivelser.
Kontakt Micki på
Mail: sunesen@axept.dk
Telefon (Danmark): +45 2248 7962

