LILLESK O LERN ES
SA M M EN SLU TN IN G

SPECIALPÆDAGOGISK TRÆF 2020
Børnene og pædagogikken i en epidemi-tid
Erfaringer, ideer og redskaber
----Torsdag den 19. november
13.00 – 16.30
Virtuelt møderum

Covid-19-epidemien har vendt op og ned på samværsformer og hverdagspraksis i familier, i skolen og i samfundet. Ord som afstand, værnemidler, karantæne og smittetryk er med tiden blevet en del af hverdagssproget – og meget tyder på, at det også er blevet en mere og mere
integreret del af det pædagogiske arbejde med børn.
Kan det være anderledes kunne man spørge, i en tid præget af en drastisk udvidelse af statslige foranstaltninger, anbefalinger og retningslinjer, som samtidig med at beskytte (og overvåge) befolkningens sundhed, betragter børn og unge og institutioner for børn og unge i et risikoperspektiv. Samværsformer præget af fysisk nærhed er udfordrede – vi
er alle potentielle smittebærere og skal alle passe på – og den pædagogiske praksis skal ske i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Men hvad gør alt dette ved børnene – og ved det pædagogiske arbejde? Hvordan indretter man pædagogikken i en epidemi-tid? Hvordan arbejder man med inklusion – på afstand? Hvordan tager man hånd
om de børn, der er særligt ramt af de mange ændringer skolen og samfundet pt er udsat for? Hvordan etablerer og giver man børnene – særligt de udsatte – en skole-hverdag, de kan være i, have det godt i og
have tillid til?
Og hvordan bevarer man sit engagement og et fokus på barnet og børnene, så hverdagen bliver til at være i – for voksne som for børn.
Det skal vi drøfte og udveksle erfaringer om og ideer og redskaber til
på årets Specialpædagogiske træf, som i år bliver via zoom – og afkortet
en hel del på grund af netop den aktuelle situation med COVID-19.
Træffet henvender sig til ansatte på lilleskolerne, der arbejder med/er
optagede af specialpædagogisk arbejde, inklusion og tværfaglige relationer.
Vi glæder os til at dig
1
LILLESKOLERNES
SAMMENSLUTNING

Schillerhuset, Nannasgade 28
2200 København N.

Tlf.: 6914 9664
Cvr: 5044 7510

post@lilleskolerne.dk
www.lilleskolerne.dk

Program:
13.00 – 13.30:

Velkomst:
Pædagogikken og børnene i en epidemitid
– de store linjer.
Årets Specialpædagogiske træf indledes med nogle
korte indlæg fra gode pædagogikfolk, der på et
overordnet plan spørger: Hvad lukkede den aktuelle
corona-epidemi ned for – og op for? Hvilke blikke
på børnene er kommet til, hvordan blev der sat nye
rammer for det pædagogiske arbejde og hvilke
”nye” spørgsmål og praksisformer har alt dette givet anledning til?

13.30 – 14.15:

Workshop #1: Praksiserfaringer
Det sidste mere end halve år har budt på mange
nye ’hverdage’; nye rammer for at være på og tage
del i skolen – for børn som voksne. For nogle har
det været lettere end for andre, og meget tyder på,
at de børn der på forskellig vis er udsatte og har udfordringer i skolen, har haft det særligt svært.
Hvad er jeres erfaringer med at løfte det (special)pædagogiske arbejde i den seneste tids epidemiskole?

14.15 – 14.45:

Opsamling i plenum: Vores erfaringer er…

14.45 – 15.00:

Pause (med virtuel kage og kaffe)

15.00 – 15.45:

Workshop #2: De vigtigste udfordringer i det specialpædagogiske arbejde i epidemi-skolen? Og hvordan løser vi dem i praksis?

15.45 – 16.30:

Opsamling:
• Vores redskabskasse
• Skal vi mødes igen – forslag til et specialpædagogisk netværk?
Tak for denne gang
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PRAKTISK INFO
Træffet afholdes i år, grundet situationen med COVID-19, i en noget afkortet version på zoom; en virtuel mødeplatform.
Vi sender link ud til træffet direkte til deltagerne nogle dage i forvejen –
sammen med en introduktion/vejledning til brug af zoom.
Tilmelding: post@lilleskolerne.dk – med angivelse af hvor på skolen og med
hvilket alderstrin man fortrinsvist arbejder.
Tilmeldingsfrist: mandag den 16. november.
Pris: gratis
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