Kursus for bestyrelsesmedlemmer
i Rudolf Steiner-dagtilbud
Mange medlemmer af forældrebestyrelser står uden erfaring med bestyrelsesarbejde og kendskab til de
formelle krav til bestyrelser i dagtilbud, som modtager tilskud fra det offentlige og er underlagt tilsyn fra
offentlige myndigheder. Det er almindeligvis heller ikke alle forældre i en bestyrelse, som kender til eller
føler sig fortrolig med Rudolf Steiners impuls.
Kurset her er et tilbud til medlemmer af bestyrelser i Rudolf Steiner-dagtilbud, fx forældre, medarbejdere
og antroposofiske medlemmer samt ledere af Rudolf Steiner-dagtilbud. Deltagerne får et billede af, hvad
det vil sige at være medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud, og hvad der er mere formelle krav og ansvar
i bestyrelsesarbejdet.
Modul 1: mandag 9. april kl. 19.00 – 21.30
Tema: At medbære et Rudolf Steiner-dagtilbud
 Rudolf Steiners opdragelsesideal for perioden
0-7 år er ”verden er god” – hvorfor og hvordan det?
 Barnet som åndeligt væsen og individualitet
 Opdragelse gennem efterligning – de voksne
som forbillede
 Barnet som socialt væsen – arbejdet med
barnet i fællesskabet
 Hvad er meningen med de pædagogiske aktiviteter i et Rudolf Steiner-dagtilbud?
 Hvordan foregår det kollegiale arbejde i personalegruppen og med forældrene?
Der vil være plads til at stille spørgsmål og undre
sig undervejs.
Modul 2: mandag 23. april kl. 19-21.30
Tema: Formelle krav til bestyrelsesarbejdet
 Hvad er bestyrelsens opgaver og ansvar ifølge
Dagtilbudsloven og Forvaltningsloven?
 Arbejdsdeling er der mellem forældrebestyrelse/institutionsbestyrelse og leder
 Hvor er det, at bestyrelsen særligt kan bidrage
– eksempler på roller og opgaver?
 Hvordan kan bestyrelsesmedlemmer bidrage
positivt til hverdagen i forhold til fx kommunikation og konflikthåndtering?
Der vil være plads til at stille spørgsmål og tage
aktuelle emner op fra det praktiske bestyrelsesarbejde.

Praktiske oplysninger
Kurset foregår på Kristofferskolen i Roskilde, Linkøpingvej 183, 4000 Roskilde.
Det er nemt at parkere egen bil ved skolen. Det er
også muligt at tage tog og stå af på Trekroner, og gå
det sidste stykke til fods.
Pris
Kurset koster 450 kr. for begge aftener. Dette
beløb dækker betaling for undervisning og materiale, samt the og kage i pausen.
Modulerne købes samlet. Beløbet refunderes ikke
ved sygdom, men en anden må gerne komme i
stedet for.
Underviser
Heidi Hansen er uddannet
cand. merc., antroposofisk
heilpraktiker og børnerådgiver. Har siden 2009 arbejdet
som selvstændig med Rudolf
Steiners impuls som terapeut, voksenunderviser og
rådgiver.
Har bestyrelseserfaring fra forskellige typer af virksomheder (familieejet aktieselskab, statslig institution, specialskole) og er antroposofisk medlem af bestyrelsen for Nøkken, et Rudolf Steiner-dagtilbud i
København NV.
Tilmelding
Senest fredag den 6. april til kontakt@steinerinspiration.dk.

www.steiner-inspiration.dk

