
Jagten på den  
gode opdragelse

Program

Børneunderholdning
Kl. 10:15 Onkel Reje og Niller (kendt fra Ramasjang 
og Danmarks Radio)

Kl. 11:00 Workshop med Dreamers Circus og Tea 
Bendix arrangeret af kreativt hus for børn (gratis 
adgang)

(Dreamers Circus er en virkelig dygtig dansk/
svensk folkemusiktrio og Tea Bendix er en af 
landets dygtigste illustratorer med speciale i 
illustrationer til børn)  

Debat – Gratis adgang
Kl. 12: 15 Åbningstale

Kl. 12:25 Kreativt hus for børn

Kl. 12:30 Familiesang

Kl. 12:45 Hvordan bør man prioritere politisk på 
børneområdet v. Stina Vrang Elias
(direktør i tænketanken DEA og flittig deltager i 
den offentlige debat)

Kl. 13:15 
Politisk debat med Roskilde Skole- og  
børneudvalg modereret af Mark Stokholm
(Journalist og kendt fra TV2)

Temaaften om børneopdragelse
Kl. 15:45 Velkommen 

Kl. 16:00 Børn skal da gå i skole - ikke?/ v. 
Mie Wedsgaard Storm (filosof og formidler af 
kulturkritisk forum, hvor de taler om alt det, som 
ingen tør tale om)

Kl. 16: 20 Familieliv i sneglefart/ v. Ole Ditlev 
Nielsen (forfatter og foredragsholder med speciale 
i langsomhed)

Kl. 16:40 Hvordan undgår man skam og ensomhed 
som mor? v. Laura Vilsgaard (ejer af den meget 
populære podcast jegermor)

Kl. 17:30 Tidens vigtigste opdragelsestemaer/ v. 
Mette Carendi og Jesper Koerstz Jensen
(Mette Carendi er foredragsholder og forfatter til 
adskillige populære bøger om forældreskab og 
børneopdragelse. Jesper Koerstz Jensen er lektor i 
pædagogik, forfatter, hjemmesideejer og nu også 
opfinder af en børneopdragelsesdag)

Kl. 19:00 Hvordan kan man som forældre navigere 
i en grænseløs udviklingskultur/ v. Svend 
Brinkmann (akademisk superstjerne med et 
skræddersyet foredrag til forældre)

Kl. 21:00 Katinka
(En af tidens vigtigste musikalske stemmer og 
mor til tvillinger)

2. oktober 2021 
Hal 9 i Musicon, Roskilde

Hele dagen vil der være børneaktiviteter og underholdning på søjlepladsen.

Hele dagen er der mulighed for at købe mad/kaffe/kage/ øl mm., ligesom der vil være 
stande, der forhandler legetøj/børnetøj/børnebøger mm.. 

Hele dagen vil der være livetegning v. Line Jensen Illu.     


