Tidspunkt
I invite re s til sommerens seminarer i Hje rnen&Hjerte t.
De r e r i disse år e t særligt fokus på sprog og motorik ,
og hvordan de to om råde r spille r sammen i forhold til
børns udvik ling. De rfor har vi valgt at sætte de t på
dagsorde nen og invite re r je r til at høre om de n nyeste
forsk ning på området.
På sem inare rne vil I blive præse nte re t for den forsk ning
og
vide n, de r ligge r bag de
to
module r i
Hje rnen&Hje rte t, de r ne top har fokus på børns sprog og
motorik:
Rambøll Sprogtrappen og
Rambøll
Motorik.
He rudove r vil I få e t indblik i sammenhænge n mellem
børns sproglige og motoriske udvik ling, sam t en
ge nnemgang af de nævnte module r, som kan bruges til
at unde rstøtte arbe jde t med børns udvikling i forhold til
sprog og motorik.
Vi glæde r os til at præsente re je r for ovenståe nde
emne r, og invite re je r til en spændende faglig dialog og
re fle ksion.
Se m inarerne fore går i:
Aarhus: Mandag d. 20. august 2018, k l. 9:30–15:00,
R am bøll, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N
Ø restade n: Mandag d. 17. septembe r 2018, k l. 9:30–
15:00, Rambøll, Hannemans allé 53, 2300 København S
Målgruppe: Kom munale konsulenter
(max 2 deltagere pr. kommune).

Program:

Kl. 09:00 – 09:30 Formiddagsforfriskning (valgfrit)
Kl. 09:30 – 09:45 Velkomst
Kl. 09:45 – 11:00 Sammenhæng mellem sprog og
motorik
O plæg ved docent, ph.d. Pia Thomsen
om sammenhængen mellem sprog og
m otorik, samt præsentation af
SprogTrappen
Kl. 11:00 – 11:30 Refleksioner i grupper
Kl. 11:30 – 11:45 Opsamling og spørgsmål
Kl. 11:45 – 12:30 Frokost
Kl. 12:30 – 13:30 Motorik
O plæg ved fysioterapeut Nanna Bak
Johansen

Kl. 13:30 – 13:45 Pause
Kl. 13:45 – 14:45 Oplæg om den styrkede
pædagogiske læreplan
Esse nsen af den nye styrkede læreplan
og de ns betydning for arbejdet i
Hje rne n&Hjertet

Seminarerne er gratis
Tilmelding til tam b@ramboll.com
(seneste tilmelding 10.8.2018)

Kl. 14:45 – 15:00 A frunding
Der tages forbehold for ændringer i programmet
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