
 
 
Kære deltager 

Vi ser frem til d. 12. januar 2023 at markere opstarten af vores forskningsprojekt SamHver - Samarbejde om 
børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber - i selskab med forskere og professionelle fra skole, dagtilbud og 
PPR. 

Ideen med arrangementet er at skabe dialog om, hvordan vi – med afsæt i viden fra hverdagen i dagtilbud 
og skoler - kan bidrage til praksisudvikling, der kan fremme professionelles handlemuligheder i de almene 
pædagogiske sammenhænge, hvor børn deler liv, konflikter og sociale muligheder med hinanden. 

Sted: Lokale D170. DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 
Ved ankomst vil der være kaffe/te og kage. 

Programmet: 

14.00 – 14.30: Præsentation af forskningsprojektet SamHver - Om projektets centrale spørgsmål, begreber 
og forskningstilgang 
Ved lektor Dorte Kousholt, DPU, Aarhus Universitet 

14.30 – 14.55: Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn 
Ved lektor Anja Hvidtfeldt Stanek, Syddansk Universitet  
Spørgsmål & input fra deltagerne 

14.55 – 15.10: Pause 

15.10 – 15.35: Fra Academia til PPR - om at ”blive brugt”, ”finde rundt”, ”lave lobbyisme”, ”holde sammen” 
og ”medskabe det muliges kunst” i et åbent system.  
Ved PPR-psykolog Pernille Hviid, Køge Kommune, tidligere lektor på KU. 
Spørgsmål & input fra deltagerne 

15.35 – 16.00: Kontekst- eller konceptualisering? Udforskning af tværprofessionelt samarbejde mellem 
skole og PPR 
Ved ph.d. studerende Christoffer Granhøj Borring, Aarhus Universitet/UCL 
Spørgsmål & input fra deltagerne 

16.00 – 16.15: Pause 

16.15 – 17.00: Fælles drøftelse ved bordene og i plenum af, hvad der er brug for af (ny) viden og 
praksisudvikling for at understøtte og udvikle samarbejdet på tværs af steder og fagligheder om at skabe 
bedre deltagelsesbetingelser for børn i hverdagslivets fællesskaber. 

17.00 – : Arrangementet afsluttes med bobler og skål. 
 

Vi glæder os meget til at se jer. 

Mange hilsner 

Dorte Kousholt, Anja Hvidtfeldt Stanek, Kurt Bendix-Olsen og Tilde Mardahl-Hansen 

SamHver 
Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber 
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