
Konferencen henvender sig til lærere og pædagoger samt an-
dre, der arbejder med børn. Det vil være muligt at tilmelde 
sig afdelings- eller skole- og institutionsvis, idet dagen også 
kunne ses som et oplæg til at arbejde mere indgående med 
emnet. 
Foredragsholderne og de øvrige frivillige arrangører arbejder 
alle gratis, og overskuddet fra konferencen går til empiri, 
forskning og evaluering indenfor området.

Pris: 1.800,-  inkl. forplejning

Tid:   Torsdag d. 05. februar 2009, kl. 09.00 - 17.00
Sted:  Falconer Conference Center, 
 Frederiksberg
Arr.:   Carsten E. Jensen, VIA Center for Undervis-

ningsmidler og Foreningen Børns Livskundskab

Tilmelding senest mandag den 31. oktober 2008
på vedhæftede kupon, 
eller på: www.denniende.dk

Den 9. 
intelligens
Teori og praksis
De skjulte muligheder
Hvordan kan vi støtte børns evne til 
at udvikle en dyb kontakt med sig 
selv og andre?

Jesper Juul 
Jes Bertelsen
Steen Hildebrandt
Helle Jensen
Dina Al-Erhayem

Workshopper med blandt andre
Anders Laugesen
Liselotte Hornemann Kragh
Peter Høeg og
Johan Borghäll

Konference

Torsdag d. 5. februar 2009
Falconer Conference Center,
Frederiksberg

Center for Undervisningsm
idler

Kursusadm
inistrationen

Vesterskovvej 4
8660 Skanderborg

Sponsor:

www.denniende.dk
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3.
Børn og kreativitet

Der er næppe to meninger 
om, at børn i skolen skal 
tilegne sig kundskaber og 
sociale færdigheder. Des-
værre er vi ikke kommet så 
langt endnu, at kreativitet 

er kommet på skoleskemaet. Og endnu 
mindre: hvordan man kan strukturere og 
forvalte denne kreativitet. Altså at få 
gode, selvstændige idéer og vide, hvordan 
man udvikler dem.
Professor Mogens Christensen

4.
Bevidsthed – opmærksomhed – 
videnskab
- et neurovidenskabeligt bud på opmærk-
somhedstræningens betydning.
Træning med neurofeedback synes at 
kunne være med til at forbedre graden af 
opmærksomhed, koncentration og ved-
holdenhed, f.eks. hos børn med opmærk-
somhedsforstyrrelser.
Lektor Andreas Roepstorff, cand.psyk. 
Ole Stjernholm, lektor Martiin van Beek 
og lektor Peter Vestergaard

5.
Fokus på læreren 
i de anerkendende relationer
Med udgangspunkt i arbejdet med at ud-
vikle den professionelles relationskompe-
tencer vil der blive sat fokus på, hvordan 
anerkendelse og empati, nærvær og op-
mærksomhed bliver fundamentet i det 
daglige samvær med børnene.
Cand. psych. Helle Jensen

6.
Familier og børn lige nu 
Hvordan er virkeligheden, og hvad skal 
der til? 
Forfatter og familieterapeut Jesper Juul

7.
Muligheder i 
kropsarbejde
Workshoppens 
tema er det prak-
tiske arbejde med 
børn.

Vi vil gennemgå principper og mulighe-
der i kropsarbejde med sigte på centre-
ring, fylde, kontakt og opdagelse af indre 
og ydre rum. At være mig i kroppen.
Kropsterapeuter Hanne Jakobsen og 
Bjørn Winther

8.
Hjerte-opmærksomhed, neuro-
feedback og læring
I år 2000 præsenterede HeartManth In-
stitute et computerprogram (Freeze-Fra-
mer, nu kaldet Emwave) der er en ”gør-

»Hvordan kan man lære børn at 
hol de balancen i en travl og ud ad-
vendt hverdag med mange krav og 
tilbud? 
Hvordan kan man lære dem at 
være opmærksomme og nærvær en-
de i nuet, re spekt fulde og empa-
tiske overfor deres medmen nesker 
og samtidig være i harmoni med 
sig selv?«

I en travl og til tider stresset 
hverdag kan det være svært at kom-
me i ro og få kontakt med sin egen 
indre styrke og dømmekraft. Hvis 
travlheden eller pres set bliver per-
manent i en længere periode, er det 
meget svært at fi nde fokus og ro og 
tænke klart igen. Man ge børn 
oplever at blive stressede eller ”helt 
ude af sig selv”. Derfor er der god 
mening i at arbejde på at holde 
fokus. Det modvirker stress og 
sikrer samtidig muligheden for, at 
barnets mange intelligenser kan 
udvikles så optimalt som muligt. 

Konferencens foredragsholdere og  
workshopværter bi drager med for-
skellige kompe tencer og per spek-
tiver i forhold til temaet. Hver især 
gør de opmærk som på vigtigheden 
af  at beskæf ti ge sig med udvik-
lingen af børns eksistentielle og 
spirituelle intel li gens. 
De har blandt andet stillet sig føl g-
ende spørgsmål:

”Har samfundet brug for, at vi 
arbejder mere målrettet med at 
tage vare på ud viklingen af børns 
eksis tentielle og spirituelle intelli-
gens?”

”Hvordan kan vi tilgodese udvik-
ling en af børns eksistentielle og 
spirituelle intel ligens i deres hver-
dag i insti tution, skole og hjem?” 

Se hjemmesiden 
www.denniende.dk
hvor der fi ndes yderligere 
beskrivelse af workshopper  og 
præsentation af 
workshopværterne.

09.00 Ankomst
 kaffe/te og rundstykker

09.45  Velkomst 
  ved konferencier, 
 skuespiller Dina Al-Erhayem

Nærvær, opmærksomhed, empati og livsglæde - om udvikling af børns eksistenstielle og spirituelle intelligens

10.00  
Familier og børn lige nu 
Hvordan er virkeligheden, og hvad skal 
der til? 
Børns nye status som rigtige, ligeværdige 
mennesker har ramt både forældres og 
fagfolks forestillingsverden som en bom-
be. Samtidig har værdierne ændret sig el-
ler er forsvundet helt, så børn og unge må 
træffe tusindvis af vigtige sociale og eksi-
stentielle valg i en virkelighed, som kon-
stant ændrer sig. Hvor vigtigt er det, at 
voksne hjælper børn med at udvikle den 
nødvendige indre sikkerhed, og hvordan 
kan de gøre det?
Ved forfatter og familieterapeut 
Jesper Juul

10.45 
Vigtigheden af at bevare og udvikle 
børns naturlige evner for selvberoen-
hed og empati 
Empati og medansvar for helheden er væ-
sentlige at fokusere på for at børn kan 
være med til i fremtiden at bidrage til løs-
ning af klodens krise.
Forslag til enkle redskaber som børn kan 
bruge for at komme i dybere kontakt med 
sig selv og dermed få mulighed for at op-

16.00 
Nødvendigheden af at udvikle, 
styrke og bruge alle intelligenser
set i et samfundsmæssigt perspektiv. 
Børnene er det vigtigste, vi har. Børnene 
er fremtiden. Samfundet ændres og ud-
vikles med stor hast og kraft. Der er 
vældige kræfter, pres og udfordringer på 
spil. Børnene skal holde sammen på 
fremtidens samfund, så det ikke splittes 
ad. 

Og mere end det: De skal også være 
med til at udvikle det, så det giver men-
nesker og dyr muligheder for et værdigt 
liv. Dertil har de brug for rodfæstethed, 
empati, udsyn og en dyb ansvarlighed 
over for sig selv og helheden. 
Ved professor, ph.d. Steen Hildebrandt

16.45  Afslutning
 ved konferencier, 
 skuespiller Dina Al-Erhayem

www.denniende.dk

13.30 Vælg én workshop:
1.
Pædagogisk praksis på Elling Skole
Workshoppen præsenterer vejrtræknings-
øvelser med basisfornemmelse, visualise-
ring og fokusering, skuldermassage og 
fantasirejser som elementer i en pædago-
gisk praksis baseret på anerkendende re-
lationer.
Lærerne Iris Birch Krogh og Lars Birch 
Mogensen, Elling Skole

2.
I sandkassen 
– og ude over afgrunden
Hensigten med denne workshop er, at ud-
forske hvordan man – hvor som helst, i 
familien, i børnehaven, i klasseværelset – 
kan skabe situationer, hvor børn og voks-
ne deler yderpunkter af stilhed og vild-
skab, og herfra bevæger sig hen imod 
hinanden og ind mod deres egen kerne.
Lektor Johan Borghäll 
og forfatter Peter Høeg

Program
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Jesper Juul

Dina  
Al-Erhayem

Jes Bertelsen

Steen 
Hildebrandt

Helle Jensen

11.45  
Konkrete forslag til arbejdet med 
udvikling af eksistentiel og spirituel 
intelligens
Hvordan kan der i børnenes hverdag i 
skole og institution arbejdes med at ud-
vikle nærvær, opmærksomhed, empati, 
livsglæde samt evne til at fi nde den indre 
ro?
Ved cand. psych. og forfatter 
Helle Jensen

12.15 Frokost

15.30 - 16.00
Hjertets visdom hos børn 
– et fælles anliggende for os alle
Hjertet er hjemsted for kærlighed og 
smerte. For lidenskab og medfølelse. 
Modsætningerne i vores tilværelse skal 
rummes i hjertet for at vi kan fi nde vej  i 
et komplekst liv. Hvor er meningen i mit 
liv, og hvordan møder mit livs mening 
andres? Svaret er nøje forbundet med 
hjertets dannelse, og børn skal lære at 
leve med hjertet som et centralt sted for 
deres eksistensudfoldelse. Her kommer 
også tro og religion ind.
Dialog mellem journalist Anders 
Lau  ge sen og konferencier Dina Al-
Erhayem

det-selv”- løsning for men-
nesker, der ønsker at træ-
ne afspænding, hjertekon-
takt og centrering.
På workshoppen vil bag-
grunden for HeartMaths 

forksning blive fremlagt. Herunder en 
præsentation af neurofeedbackprogram-
met Emwave.
Cand.mag. Michael Stubberup.

9.
Børn og tro
En workshop om erfaringer med betyd-
ningen af et religiøst univers for hjertets 
dannelse hos børn. Herunder overvejel-
ser om bøn, empati og betydningen af, 
at børn har et gudsbillede.
Oplæg og herefter samtale omkring del-
tagernes tanker vedrørende troens be-
tydning i børns opvækst.
Journalist Anders Laugesen og
cand.teol. Liselotte Hornemann Kragh

10.
Fremtidens viden-, oplevelses- og 
netværkssamfund.
Hvad er det for en mangfoldighed af 
ledere, medarbejdere, borgere, kunder, 
partnere og leverandører, der vil 
karakterisere dette samfund?
Professor, ph.d. Steen Hildebrandt

14.30 Pause

15.00 Freestyle Phanatix show
 »Show of the Year«

dage empati og ansvarlighed.
Der vil blive trukket en sammenhæng 
mellem  øvelserne og den neurovidenska-
belige forskning.
Ved dr. phil. og forfatter Jes Bertelsen

11.30 Pause

Fo
ld

 o
g 

se
nd

WORKSHOPPER

9. intelligens-folder copy.indd   29. intelligens-folder copy.indd   2 20/08/08   13:46:3220/08/08   13:46:32


