
Jubilæumskonference 4. – 11. nov. 2012 i Bodrum, Tyrkiet. 
Pædagogikkens 2020-plan for leg, læring og inklusion

Vær med til at fejre vores arrangement nr. 50 i udlandet. Siden 1994  har vi været på Lanzarote, 
Mallorca, i Malaga, Wales, Tunesien og Tyrkiet. 

Håber at se mange tidligere kursister (der er mødepligt!) og endnu flere nye.
 Alle interesserede er velkomne! De bedste hilsner Per Ryt-Hansen, konferenceleder

Afrejse fra Billund og Kastrup

Jubilæumspris: kr.6.490,- alt incl.       Betaling i 2012 eller 2013.  Størrer ledergrupper, få et tilbud

Karin Kildedal, phd. 
Universitetslektor
Udsatte børn – 
forebyggelse mod overgreb.
Kontekstens betydning 
for inklusion. 
Demokratiundervisning 
med formidling af
rettigheder. 
Afsæt i ny forskning.

Dion Sommer 
Professor i udviklings-
psykologi. 
Livslang læring frem til 
2020 – hviken pædagogik 
virker? Hvad er langtids-
holdbar læring, og hvad er 
pædagogens rolle?
Dion Sommer fremlægger 
nyeste forskning.

Hans Henrik Knoop 
Universitetslektor
Positiv psykologi – flow, 
læring og inklusion.
Skal inklusion virke, skal 
fællesskabet trives med det. 
Trives man ikke er man – i 
tankerne – næsten per 
definition på vej væk. 
Forskning og konkrete 
anvisninger. 

Jens Andersen 
Psykolog, lektor og 
forfatter.   
Inklusion – der skal være 
plads til alle!
Tankegangen der skabte 
problemerne kan ikke 
løse de skabte problemer. 
Sådan får vi alle med i 
fællesskabet. 

Benny Schytte 
Kultursociolog og rådgiver.
Legepladser i fremtiden – 
kunstgræs eller
bænkebidere? 
Legemiljøer med bære-
dygtighed, nærvær og 
inklusion.

Stine Thiedemann Faber 
Sociolog og lektor.
Social ulighed – konsekvenser 
for samfund og individ – 
familie og forældreskab – 
køn og sundhed – 
land og by – børn og arv.

John og Aage 
John og Aage vender 
tilbage.
Har arbejdet hårdt på 
Aages drøm: 
En tv-serie om verden i 
442 afsnit. 
Kom og hør om dette 
og meget mere.

Per Ryt-Hansen 
Konsulent, ekstern lektor 
og konferenceleder.
Inklusionspædagogikken 
har fokus på det børn 
falder ud af –fællessk,abet.
Med leg, sang og humor 
kan børn mærke fælles-
skabets sus.

humor.dk
T R I V S E L  .  L E D E L S E  .  I N N O V A T I O N

Tilmelding senest 20. juli.
Pris 6.490.- ex moms dækker rejse, 
dobbeltværelse (eneværelse + 950.-)
morgen- og aftenbuffet, undervisning, 
materialer, kursusbevis og fest. 
Herudover kulturdag med institutionsbesøg 
og aften-arrangement. Send navne, 
telefonnummer, ean-nummer, indlogering. 
Ring 4017 6249 for spørgsmål.

Bistrupvej 49 . 3460 Birkerød . 4017 6249 .  info@humor.dk 
Se mere på www.humor.dk    
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