INVITASJON TIL ÅRSMØTESEMINAR I FORENING FOR
KLINISK PEDAGOGIKK 3.- og 4. JUNI 2013

I år kan vi ønske velkommen til årsmøteseminar på Gardermoen! 3. og 4.juni samles
vi på Gardermoen Airport Hotel for pedagogfaglig inspirasjon med TILKNYTNING
som overskrift. Som alltid håper vi på et vellykket årsmøte med engasjerte innlegg.
Temaet for årets faglige bidrag blir i år tilknytning, et tema som særlig dukker opp i
arbeidet med sped- og småbarn, men også i terapi med både skolebarn og ungdom,
og i familiearbeid. For å belyse dette spennende fagområdet har vi samlet et knippe
spesialister i klinisk pedagogikk. Vi ønsker at seminaret skal bidra til å styrke vår
egen identitet som spesialister, men også å løfte frem alle de kunnskapsrike kreftene
som finnes blant oss.
Vi ønsker dessuten å gjenta muligheten for “Pedagogisk infotorg” der alle oppfordres
til å ta med artikler, bøker eller andre referanser som de tror kan være til nytte for
sine kollegaer. Flere fikk flotte litteraturtips i fjor og var svært fornøyde med det. Dette
vil være tilgjengelig for en nærmere titt i alle pauser.
Rammene for oppholdet på Gardermoen Airport Hotel burde gjøre sitt til å lette
innflyvning fra fjern og nær. Togene går non stop mellom Gardermoen og resten av
Østlandet. Shuttelbuss til hotellet hvert 20.minutt fra plattform B25 og gratis parkering
til de som kommer med bil. For flere detaljer se http://www.gardermoenairporthotel.no/

Hotellet tilbyr rimelig overnatting til 795,- per natt, og 550,- for dagpakke. Denne
inkluderer lunsj, kaffe- og pausebuffet, leie av lokaler m.m. Vi håper flest mulig blir
igjen etter årsmøtet for uformell prat over et glass, før en deilig toretters middag kl
19.00 på hotellet (275,-).
•

Påmelding til seminar, dagpakke og middag gjøres til Ann-Helen Heggen, epost: ann̲heggen@hotmail.com

•

Hver enkelt deltaker tar selv kontakt med hotellet for overnatting,
tlf 63 94 08 00/ booking@gardermoen-ariporthotel.no

•

Innbetaling av seminaravgift 650,- til foreningens konto 0540.08.45451.

•

Påmeldingsfrist: 1.mai

Program:
Mandag 3.juni
09.00-09.45
Velkomstkaffe med registrering
09.45‒ 11.45
Katrine Sørlie: Tilknytning og læring
12-13
LUNSJ
13.00 ‒ 15.00
Sidsel Haug: Småbarnspedagogikk, tilknytning og omsorg

15.30-17.30
Årsmøte
...etterfulgt av mer sosial og faglig prat over et glass
19.00
MIDDAG
Ovnsbakt kyllingbryst servert på glasert gulrot og sjalottløk og husets belgiske
sjokolademousse

Tirsdag 4.juni
09.15 - 11.15
Anne Arnesen: Positiv utviklings- og læringsstøtte: et intersubjektivt perspektiv på
skolens læringsrom
11.30 ‒ 12.30
LUNSJ
12.30 ‒ 14.30
Anne Kirsti Ruud: Møte med barn med en vanskelig tilknytningshistorie. Fosterbarn/
adoptivbarn/enslige mindreårige asylsøkere

Vel møtt til to inspirerende dager på Gardermoen!

Med hilsen fra undervisningsutvalget ved Ann-Helen Heggen, Marit Tørstad, & Stine
Løvereide

