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Netværksmøde  
 

Passionerede PædagogerVIP  
 

Onsdag den 15. juni 
 

Kl. 18 til 21 
I Asnæs Forsamlingshus 

Esterhøjvej 26 
4550 Asnæs 

 

 

Dette mødes Fokus: 

Hvad er netværk  

og hvad kan det gøre for udviklingen  

i det pædagogiske praksisfelt? 

 

Mødet er en god blanding af inspirerende oplæg og samtaler deltagerne i mellem.  
Passionerede PædagogerVIP arbejder i processer, der også rummer det uventede –  
derfor er programmet vejledende. 
 
 
 
 

 

Hvad skal vi i aften & præsentation: 

• Mette fortæller og præsenterer sig 
• Deltagerne præsenterer sig 

 

Oplæg: Spilleregler for Styrkende Feedback: 

Kommunikation er vores fornemste arbejdsredskab i hverdagen – og her i netværket. 
• ’Styrkende Feedback’ er et konkret værktøj, du kan tage med dig videre. 
• Det handler om at Lytte og finde de Gode Spørgsmål 
• Om Kunsten at finde de Gode Spørgsmål 

 

’Snup en Samtale’ om Glæder & Udfordringer i din pædagogiske praksis: 

• ’Snup en Samtale’ er et samtaleværktøj, der støtter og styrker dig i din faglige 
personlige udvikling 

• Uddybning følger på mødet 
 

Noget om netværk & Passionerede PædagogerVIP: 

• Lidt netværksfilosofi og hvad netværk kan gøre for dig og din pædagogiske passion 
• Netværksmøder og brug af dit netværk i hverdagen 
• Hvorfor et uafhængigt netværk for pædagoger 
• Spørgsmål & svar 

 

’Snup en Samtale’ om Glæder & Udfordringer i din pædagogiske praksis 

• En runde mere med personlig afklaring og opklaring. 
 

Betaling: 
• 100 kr. pr. møde, inkl. 1 øl/vand. Betales ved indgangen.   
 

• 375,00 kr. pr. år inkl. moms for at være med. Du må selvfølgelig gerne ’snuse’, før du melder dig ind. 
 

OBS: Passionerede PædagogerVIP holder sommerpause i juli. Vi starter igen i slutningen af 
august. 
 

Gode hilsner og på gensyn 
 

MetteMetteMetteMette    
    

Se kontaktoplysninger nedenfor 


