Christine Antorini, Undervisningsminister fra 2011.
Cand.comm. i offentlig forvaltning. Medlem af folketinget 19981999 og 2005- . Har arbejdet på bl.a. Oticon, sekretariatschef
Forbrugerinformationen, Deadline DR2 samt HK.
Forfatter til en række debatbøger bl.a. Fremtidens Partier, Det
ny systemskifte samt Borgerlige ord efter revolutionen.
Olga Dysthe, professor i pædagogik på Universitetet i Bergen,
Hun er læreruddannet og har mange års praktisk erfaring med
undervisning i både ungdomsskolen og gymnasiet. Siden har
hun taget en magistergrad i litteraturvidenskab og en
doktorgrad i anvendt sprogvidenskab. Hun udgav i 1987 bogen
'Ord på nye spor. Innføring i prossessorienteret
skrivepedagogik', som blev meget læst herhjemme. 'Det
flerstemmige klasserum' udkom i 1997 på Klim.

Indbydelse til

28. Skolekonference
24. – 25. januar 2014 på Grand Park Hotel
i Korsør

John-Erik Bang, coach og ekspert i ungdoms- og
studiecoaching, undervisning, læringsstile og strategier, er
tidligere skoleleder, højskoleforstander, elitetræner, lærer.
Afholder camps for studerende, officiel partner i læringsstile i
DK, foredrag om undervisning og læring, ungdom, mobning,
forældre og teenagere, underviser lærere/undervisere i at gøre
deres undervisning alsidig, kriserådgiver og sorggruppeleder i
Børns Vilkår
Dorte Marie Søndergaard, cand.psych, og dr.philos., professor
i socialpsykologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik,
Aarhus Universitet. Forskningsprogramleder for Diversitet,
Kultur og Forandring. Leder af eXbus: Exploring Bullying in
School (2007-2012), et tværfagligt forskningsprojekt om
mobning blandt børn i skolen. Har redigeret tre bøger om
mobning og er forfatter til en lang række artikler om mobning
og relationel aggression blandt børn og unge.
Johan Olsen, forsanger i Magtens Korridorer og grundforsker i
biokemi på Københavns Universitet, radiovært og tv-vært. Han
er kendt som radiovært på P3s Sommerskolen og Efterskolen
med Julie Bundgaard og Aleksander Thastum, Smagsdommer i
DR2 programmet og tv-vært i Den halve sandhed på DR2.
Optrådt på Det Kgl.Teater i Frankenstein.

fra
TÅRNBORGKONFERENCEN

Fremtidsvisioner i samfund og skole
Det flerstemmige fællesskab
Hermed indbydes til den 28. skolekonference i Vestsjælland.
På tværs af tilhørsforhold og baggrund mødes mennesker for at være
med i den fortsatte udvikling af folkeskolen.

Program
Fredag den 24. januar
kl. 14.00

- 16.00

kl. 16.00

- 17.00

kl. 17.00

– 18.30

Deltagere

Tid
Sted

politikere
skolebestyrelsesmedlemmer
skoleledere
lærere og pædagoger
fredag den 24. og lørdag den 25. januar 2014
Grand Park Hotel, Ørnumvej 6, Korsør

Pris
Overnatning på enkeltværelse
Uden overnatning, inkl. morgenmad

3.000 kr.
2.000 kr.

Tilmelding
Foretages ved at fremsende vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand
til: Skolekonferencen i Vestsjælland, c/o Erna Ryttersgaard, Kasernevej
28, 4300 Holbæk, tlf./fax 59 44 00 41
eller e-mail: taarnborgkonferencen@gmail.com

Senest den 25. oktober 2013
Tilmelding er bindende. Ved tilmelding oplyses EAN nr.
Betaling kan ske til: Danske Bank 3208 4663146734

Optagelse på konferencen finder sted i den rækkefølge, tilmeldingerne indkommer.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Tårnborgkonferencen arrangeres af:
Leif Nolling, Søren Ranthe, Helle Guillaume Jensen, Henning Rasmussen, Erna
Ryttersgaard, Lars Bang Petersen, Finn Erik Larsen, Benedikte Ask Skotte

kl. 18.30

kl. 20.00

Ankomst og indkvartering, kaffe og kage
Åbningstale
Christine Antorini, Undervisningsminister
Et 'flerstemmig læringsfællesskab' indebærer
at hver elev, uanset niveau, er i dialog og samspil
med lærer og medelever, bliver set og hørt, får en
stemme, og lærer gennem at deltage aktivt både
mundtlig, skriftlig, praktisk og æstetisk. En skole
hvor de faglige fællesskabsoplevelser er sjældne
og hvor dialog og diskussion er en mangelvare,
svigter både elevene og samfundsmandatet.
Dysthe vil i foredraget forankre dette
pædagogiske begreb teoretisk, men lægger mest
vægt på at eksemplificere hvordan det kan
realiseres i praksis, baseret både på egen
forskning og internationale studier.
Olga Dysthe
Middag
Fællesskab og stemning, masser af energi,
teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Det hele
krydret	
  med	
  ”Fortællinger	
  fra	
  en	
  ungdomscoachs	
  
hverdag”
John-Erik Bang, coach og underviser

Lørdag den 25. januar
kl. 8.00

- 9.00

kl. 9.00

- 10.30

kl. 10.30

- 11.00

kl. 11.00

- 12.00

kl. 12:00

Morgenmad
Nye forståelser af mobning
Dorthe Marie Søndergaard, forsker
Kaffepause
Sproget er en virus
Johan Olsen, forsanger i Magtens Korridorer
Frokost, herefter afrejse

