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Hvad står der her?



Der står:

Innovation og Entreprenørskab
- et koncept

 En række temaer til foredrag, 
workshops og længere 

undervisningsforløb

 Pædagoguddannelsen, 

Læreruddannelsen, skoler, 

institutioner samt øvrige 

uddannelser på børne- og 

ungeområdet

 Viden og værktøjer der styrker 

og udvikler børn og unges 

naturlige kreativitet og 

iværksætter- kompetencer i 

praksisfeltet
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Konceptet fokuserer på:

 Samfundets krav om vækst og iværksætterkompetencer.

 Folkeskolereformens intention om at implementere innovation og 

entrepreneurskab i undervisningen.

 Den nye pædagoguddannelses fokus på koblingen mellem teori og 

praksis.

 Børn og unges egen viden om sig selv samt deres naturlige kreativitet og 

iværksætterkompetencer.

 Samtlige temaer tager afsæt i hverdagens udfordringer i skoler og 

institutioner og kobler viden og værktøjer på, der virker i det pædagogiske 

praksisfelt.



Innovation og Entreprenørskab i det pædagogiske praksisfelt handler om

kommunikation   samvær   nærvær   relationer

 Det er kommunikationen og relationerne i 
hverdagen, der afgør, om vi styrker eller 
undergraver børn og unges naturlige kreativitet og 
iværksætterkompetencer.

 Påstand 1: Vi mennesker bliver født med en naturlig 
nysgerrighed og lyst til at eksperimentere.

 Påstand 2: Evnen til at være kreativ og fornyende 
er snarere en grundlæggende tilgang til tingene 
end et fag. 

 Påstand 3: Den medfødte kreativitet og 

nysgerrighed bliver gradvist undermineret i løbet af 
vores opvækst, fordi vi skal passe ind nogle 
definerede rammer fremfor at tilpasse rammene til 
menneskerne.



En Tankeknipser til refleksion:

Er du dommer eller vejviser? Er du tjener eller hjælper?

Er du fejlfinder eller talentspejder?

Temaer om Innovation og 
Entreprenørskab

 Mini-kursus i Styrkende kommunikation og 
relationer: de 2 vigtigste ingredienser  i 
kreativitet

 De 3 etiske dimensioner i praksisfeltet

 Om kreativitet og iværksætter-kompetencer

 Om konsulent- og facilitatorrollen i praksisfeltet; 
‘how to do’

 Pædagogisk lederskab i praksisfeltet: Om at 
skabe en ligeværdig, involverende 
gensidighedskultur

 Om Kreative processer og de fysiske rammer

 Noget om mål og midler i aktiviteter

 Vidensdeling og erfaringsudveksling som 
platform for innovation og kompetenceudvikling

 Om at navigere i kaos

 Noget om Netværk i teori og praksis



Spørgsmål: Hvor mange ‘Forskelligheder ‘ er der plads til i en flok?
Svar: Dem alle sammen

Keywords:
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Vidensdeling, erfaringsudveksling og netværk er platformen for faglig og personlig kompetenceudvikling i hverdagen

Flere temaer, der kobler teori og praksis

Det pædagogiske praksisfelt:

• Om konflikter og 
konflikthåndtering med fokus på 
relationer og ligeværdighed

• Om at tage lederskabet for 
Flokken; hvordan er du 
Rollemodel, bannerfører og 
konsulent i praksisfeltet

• Om kommunikationen, 
relationerne og samværet i 
praksisfeltet.

• De 3 etiske dimensioner i det 
pædagogiske praksisfelt

• Samarbejdet med forældrene: 
Hvad har de brug for? Hvordan 
’opdrager’ du dem, så de ikke 
tager tiden fra dine kerneydelser. 
Hvordan håndterer du 
utilfredshed og krav? 

• Hvordan forvalter du dit 
overordnede ansvar i 
praksisfeltet: om roller, status, 
positioner og ligeværd

Faglighed og 
kompetenceudvikling i 

hverdagen

• Hvordan ser din pædagogiske 
faglighed ud?

• Vidensdeling og 
erfaringsudveksling, som værktøj 
til personlig og faglig 
kompetenceudvikling i 
hverdagen.

• Noget om netværk: hvad er det? 
Hvordan gør du? Hvad kan det 
bruges til i skoler og institutioner.

Specialpædagogik:

• Gør barnet til medspiller

• Socialpsykiatri

• Rehabilitering/recovery i praksis

• Borgeren som ekspert i eget liv

• Den sociale netværksgruppe 
som redskab til træning og 
genoptræning af sociale 
færdigheder

Kom godt i gang med dit nye 
job som uddannet

• Lærer/pædagogsamarbejdet –
hvad skal I bruge hinanden til?

• Om arbejdsvilkår og 
funktionsbetingelser på den 
pædagogiske arbejdsplads

• Hvad laver en leder egentlig – og 
hvad kan lederen bruges til?

• Noget om mål, rammer, 
arbejdsopgaver og struktur. 

• Noget om gensidige krav, 
forventninger og 
forventningsafstemning. 

• Ansættelsessamtalen; hvordan 
forbereder du dig og hvordan 
agerer du i situationen.

• ’Øvelse gør mester’; om at lære 
nyt og udvikle dine færdigheder.



‘Vi må have noget på hjerte for at gøre os fortjent til andres opmærksomhed’

Sådan arbejder jeg
Om 

SamtaleAkademiet
• Erfaringsbaseret 

handlingsorienteret viden og 
værktøjer til samvær og 
samarbejde.

• Det hele menneske i centrum.

• Den enkelte deltager er sit eget 
midtpunkt og aktiv.

• Fokus på styrker, potentialer og 
løsninger

• Uformel, sjov og livlig alvor

• Uforudsigelige Processer; fordi 
det hele skal give mening for 
dig og jer.

• Afslappede, trygge og 
uformelle rammer 

• I er jeres egne herrer i forhold 
til, hvilket udbytte, I går herfra 
med og hvad I gør med det 
fremover.

I kan vælge mellem

• ‘Been there – done that’ i teori 
og praksis: det er det, jeg gerne 
vil give videre.

• Praktikansvarlig, samarbejde 
med Slagelse Nord Seminarium 
omkring projekter i praksisfeltet, 
samt gæsteforelæser.

• Iværksætter med 
SamtaleAkademiet siden 2006.

• SamtaleAkademiets viden og 
værktøjer bygger på 26 års faglig 
og personlig erfaring fra det 
pædagogiske praksisfelt og 
ledelsesfære, som leder, pædagog 
og intern udvikler i daginstitutioner 
og socialpsykiatri.

Min baggrund

• Foredrag 1½ til 2 timer

• Workshop 2½ til 4 timer. En 
blanding af inspirerende 
indlæg, øvelser og indbyrdes 
samtaler deltagerne i mellem. 

• Workshop, 6 til 8 timer. 
Inspirerende oplæg, indbyrdes 
samtaler og øvelser. Her er tid 
& ro til at gå i dybden med, 
hvad der driver den enkelte og 
til at finde de gode historier 
frem og fortælle dem. Hotline 
på mail, tlf. eller chat. 

• Undervisningsforløb efter aftale

• Individuel sparring: 1½ - 2 
timer: 100% fokus på dig og 
det du har brug for.
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