
     

Netværksdag om Filosofi med børn 

Lørdag d. 27. januar 2018 på Syddansk Universitet, Odense 
 

 Formiddag for praktikere, forskere og særligt interesserede 

8:30-9:00 Kaffe og registrering 

9:00-9:10 Velkomst ved arrangørerne 

9:10-9:50 ’Tænk hvis alting var gennemsigtigt - om fantasi og undren i klasseværelset’  

ved Louise Nabe Nielsen og David Mark Larsson, Rum for Undren 

9:50-9:55 Kort pause 

9:55-10:35 ’Hvad skal en Filosofi med børn-facilitator kunne?’  

ved Lærke Groth og Dorete Kallesøe, Filosofipatruljen 

10:35-10:50 Pause med kaffe og frugt 

10:50-11:30 ’Praktisk filosofi med børn som pædagogisk metode’  

ved Michael Højlund Larsen, Forlaget Højlund 

11:30-11:35 Kort pause 

11:35-12:15 ’Hvad er det filosofiske ved Filosofi med børn?’  

ved Caroline Schaffalitzky og Søren Sindberg Jensen, Filosofi i Skolen 

12:15-13:00 Frokost og diskussion om muligheder for samarbejder: Projekter, udgivelser, undervisningstiltag 

13.00-17.00 Eftermiddag for alment interesserede og den bredere offentlighed (se særskilt program) 

 

Praktiske oplysninger 
Formiddagens netværksmøde finder sted i mødelokalet Comenius på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk 

Universitet, Campus vej 55, 5250 Odense M. Comenius ligger tæt på indgang H/47.  

• Du kan finde mødelokalet og indgangen på SDU's kort her ved at søge på hhv Comenius og H/47.  

• Er du i bil og kommer til campus fra Niels Bohrs Alle, kør da efter skiltene til parkeringspladserne og parker ved P1 

(læs mere om parkering ved SDU her) og gå hen til trapperne op til indgang H/47 

• Er du med bus, stå da af ved busholdepladsen, som ligger for foden af trapperne op til indgang H/47. 

 

Deltagelse i formiddagens netværksmøde kræver tilmelding og koster 80 kr. (inkluderer frokost). Tilmelding sker via 

SDU’s hjemmeside her. Deltagelse i eftermiddagens program er gratis. 

 

 

Arrangører 
Margrethe Berg (VIA), Dorete Kallesøe (VIA & Filosofipatruljen), Lærke Groth (VIA & Filosofipatruljen), Louise Nabe-

Nielsen (Rum for Undren), David Mark Larsson (Rum for Undren), Michael Højlund Larsen (Forlaget Højlund), Søren 

Sindberg Jensen (SDU/ Filosofi i Skolen) og Caroline Schaffalitzky (SDU/ Filosofi i Skolen) 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/5732e4ca3fcacf07ec7335a7/
https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/odense/p-regler_campusvej
http://webpay.sdu.dk/system/fmbnetvark/

