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Velkommen til 
FOREDRAGSDAGEN BØRN 2021

FOREDRAGSDAGEN BØRN henvender sig til alle, der beskæftiger sig professionelt med børn i det 
offentlige eller private og privatpersoner, der har interesse i børnerelaterede temaer.

FOREDRAGSDAGEN BØRN afholdes i Nordjyllands bedste mødekoncept hos KafféFair Konference 
centralt i Aalborg, tæt på Aalborgs fantastiske havnefront. 

Grundet forsigtighed i forbindelse med covid-19, vil der kun blive udbudt 100 billetter til
FOREDRAGSDAGEN BØRN, selvom lokalet normalt er beregnet til 200+ deltagere.

FOREDRAGSDAGEN BØRN vil blandt andet give svar på spørgsmål som:

• Hvordan går vi fra frustration og afmagt til nysgerrighed og afstemt udfordring?
• Hvordan hjælper vi børn fra selvbeskyttelse og kontrol til interaktion og oplevelse?
• Hvordan kan vi identificere, hvad der er barrierer og hvad der er behov for hos det enkelte barn 

for at se på muligheder?
• Legens betydning
• Lege i et udviklingssensitivt perspektiv
• Betydning af den voksnes rolle
• Etablering af udviklende legemiljøer i arbejdet med udsatte børn

Foredragsdagen er din mulighed for at være deltager i hel dags foredrag og optagelser. Du får en 
unik live-oplevelse og er samtidig med til at skabe stemning i lokalet, hvilket gør videoerne endnu 
mere interessante at se. Det er altså en oplevelse, der ligger midt imellem at være deltager i en gam-
meldags konference og at være publikum til et tv-program. Du får alt det faglige input og mulighe-
den for at møde foredragsholderne. Og du får naturligvis også forplejning i form af mad og drikke 
fra KaffeFairs virkeligt gode og velrenommerede køkken hele dagen. 

Alt dette får du til en lavere pris end mange almindelige konferencer.

Fordi det er en tv-optagelse, kan der være enkelte ting, der bliver taget om, vi vil måske bede jer om 
at klappe en ekstra gang, der vil være tre kameraer der filmer primært foredragsholderne, og der 
kan være enkelte dækbilleder, hvor der filmes på publikum. Opstillingen af stole vil være tilpasset 
forholdene.
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Jesper Birck
Jesper Birck er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.
Jesper arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og behandling af børn 
og unge, særligt i forhold til anbringelsesområdet. Desuden superviserer han 
familiecentre, familieplejeområdet og specialinstitutioner. Han afholder kurser 
om udviklingen fra ”overlevelse til oplevelse” i forhold til børn og unge der har 
oplevet traumer eller/og omsorgssvigt. Jesper er certificeret i NMT og NME, 

supervisoruddannet og mentor i the neurosequential network., hvorigennem han er en del af certi-
ficereringsforløb for individer og institutioner i NM. Han er medudvikler af Emotional Development 
scale sammen med Susan Hart og Knud Hellborn. Med udviklingen af EDS har ønsket været at bi-
drage til en øget viden om børns følelsesmæssige udvikling i samspil med deres relationelle miljø.

Knud Hellborn
Knud Hellborn er psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, udred-
ning, terapi og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af 
henholdsvis neuroaffektiv udviklingspsykologi og neurosekventiel tilgang som 
forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet.
Han har i en årrække arbejdet med behandling af børn og unge, som har op-
levet traumer, tab af relationer og/eller omsorgssvigt.

Knud er ligeledes optaget af børns følelsesmæssige udvikling og er, sammen med Susan Hart og 
Jesper Birck, udvikler af Emotional Development Scale, der er en vurdering af 4-12 årige børns følel-
sesmæssige funktioner og kompetencer. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompe-
tencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet 
mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone. Med udviklingen af EDS har ønsket været at 
bidrage til en øget viden om børns følelsesmæssige udvikling i samspil med deres relationelle miljø.

Knud er certificeret supervisor i Bruce Perrys udredning, Neurosequential Model of Therapeutics
(NMT) hos Perrys Child Trauma Academy, Houston.

På Foredragsdagen Børn torsdag d. 2. september 2021 vil Jesper Birck og Knud Hellborn holde disse 
to foredrag:

Når relationsarbejdet er svært
I vores arbejde med udsatte børn oplever vi tit børn, der bliver beskrevet som afvisende overfor 
kontakt og samspil. De opleves svære at engagere og at være decideret kravafvisende med vanske-
ligheder ved behovsudskydelse. Dette bringer ofte enorm frustration og til tider endda impulser til 
at opgive. Særligt når vi arbejder med børn, som kan have svært ved at modtage omsorg og være i 
samspil, kan det være vanskeligt at skabe rammer og etablere berigende- eller regulerende samspil.

Fageksperter
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• Hvordan går vi fra frustration og afmagt til nysgerrighed og afstemt udfordring?
• Hvordan hjælper vi børn fra selvbeskyttelse og kontrol til interaktion og oplevelse?
• Hvordan kan vi identificere, hvad der er barrierer og hvad der er behov for hos det enkelte barn 

for at se på muligheder?

Der vil i foredraget, gennem analysemodeller, blive rettet fokus på, hvordan vi kan forstå, støtte og 
arbejde proaktivt gennem hverdagens regulerende samspil og aktiviteter. Vi vil se på, hvilken form 
for kontakt der virker regulerende for det enkelte barn.

Vi vil endvidere se på forandringsskabelse gennem afstemning og tilpasning af interventioner, me-
toder og samspil for at skabe gunstige rammer for stabilisering og udvikling hos børn og unge.

Udsatte børn og betydninger af leg
Under udviklingen og tilpasningen af EDS-R, ud fra empiri og erfaringer fra pilot afprøvning, blev vi 
stadig mere nysgerrige på betydningen af leg og udviklingen af kompetencer til leg. Leg er en vig-
tig del af menneskets udvikling. I foredraget vil Jesper Birck og Knud Hellborn først beskrive, hvilke 
betydninger leg har for barnets udvikling, socialisering og mentaliseringskompetencer.

Foredraget tager afsæt i, at mange af de børn vi møder, kan have svært ved at indgå i leg og akti-
viteter med jævnaldrende. De kan til tider fremtræde kontrollerende og til andre tider måske do-
minerende eller passive med få ressourcer til at give og tage i interaktioner med de andre. Derefter 
vil Jesper og Knud kort præsentere leges udvikling i et udviklingssensitivt perspektiv og se på, 
hvilke krav lege indbefatter. Endelig vil der gennem analysemodeller være fokus på at identificere 
ressourcer og sårbarheder i legeudvikling samt etablering af legemiljøer med udsatte børn. Der vil 
være specifik fokus på den voksnes rolle. Dette skal skabe grobund for at afsøge muligheder for, 
hvordan man kan få disse børn med i legerelationer, opleve glæde ved deltagelse med et fravær af 
selvbeskyttelse og styrkelse af selvværd.

• Legens betydning
• Lege i et udviklingssensitivt perspektiv
• Betydning af den voksnes rolle
• Etablering af udviklende legemiljøer i arbejdet med udsatte børn

Fageksperter
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Mie Storm
Mie Storm formidler om samfundsforhold, den menneskelige eksistens og 
kulturelle tendenser inden for familie-, institutions- og arbejdsliv. Hun afhol-
der foredrag, kurser og events, udgiver podcasts og er klummeskribent hos 
Politiken. Mie Storm driver virksomheden Kulturkritisk Forum, hvor hun be-
driver anvendt filosofisk kulturkritik omkring måden, vi tænker – og praktise-
rer omsorg på, i det hun og andre betegner ’adskillelseskulturen’. Forummet 

samarbejder med forskere, fagfolk, privatpersoner samt kandidatstuderende, der skriver speciale 
om adskillelseskulturen.
Mie Storm er uddannet cand.mag i Anvendt Filosofi. Gennem sin uddannelse og erhvervsarbejde har 
hun specialiseret sig i psykiske lidelser og det menneskelige sind, og har erhvervsmæssig baggrund 
inden for psykiatri – og asylområdet. De seneste år har Mie Storm arbejdet intensivt med hvordan 
kulturelle antagelser og normer transformeres til universelle sandheder, gennem den måde fagfolk, 
embedsmænd, politikere og borgere tænker, taler og handler på.
De ord, vi anvender, former den virkelighed, vi lever i. Mie Storm sætter fokus på hvilke ord, vi bru-
ger til at formulere det, vi opfatter som sandheden om samfundsanliggender som fx familiepolitik, 
institutionalisering af småbørn, skole, erhvervsarbejde, ligestilling, børnesyn, småbørnspleje etc. Hun 
formidler således om alt det, vi ikke vil – men bliver nødt til at tale om.

På Foredragsdagen Børn torsdag d. 2. september 2021 vil Mie Storm holde disse to foredrag:

Daginstitutioner, adskillelse og arbejde – er der et alternativ?
I Danmark er vi vant til at undvære vores familiemedlemmer i hverdagen. Vi siger farvel til vores 
partner og børn om morgenen og genforenes om eftermiddagen. Det er ikke altid lykkeligt – men 
det er modellen, og vi betvivler den sjældent.

Men hvorfor egentlig ikke? Ved vi hvorfor vi gør som vi gør, og hvorfor vi accepterer det at være ad-
skilte og undvære hinanden i store dele af vores liv, som værende sådan det er? Er der konsekvenser 
ved den massive adskillelse, vi lever under, og er vi bevidste om den pris, vi – og vores børn – risikerer 
at betale for vores raske trav i hamsterhjulet?
I dette foredrag stiller Mie Storm skarpt på den danske samfundsmodel, hvor over 91% af landets 
1-årige er i daginstitution, 97% af landets tre-fem årige i børnehave, og den hyppigst reproducerede 
familiekonstellation er to fuldtidsarbejdende forældre inden for barnets første leveår.
Hvordan er det at være barn i denne kultur? Hvordan er det at være forælder i denne kultur?
I dette foredrag får du svar på om adskillelseskulturen og den massive institutionalisering af børn i 
Danmark kommer med en pris – og om der er et alternativ til den. Mie Storm snakker om alt det, vi 
ikke vil tale om ift. familieliv, institutioner og erhvervsarbejde. Hun insisterer på en bevidstgørelse 
omkring hvorfor vi lever, som vi gør – og om en alternativ tilværelse vil være såvel mulig som sun-
dere. Du bliver taget med på en faglig, intuitiv og evidensbaseret rejse gennem perspektiver på 
forældreskab, ligestilling, institutioner, arbejde og barndom.

Fageksperter

5



Fageksperter
Daginstitutioner revurderet: Forskning og folkefortælling
Danmark er et af de lande i verden, der institutionaliserer børn allermest. Vi sender vores børn i 
institution tidligt i deres liv, i mange timer om ugen og i mange år af deres liv.

91% af landets 1-årige og 97% af landets tre-fem årige er i daginstitution. De er der i gennemsnit i 
37-50 timer om ugen – altså mere end en fuldtidsstilling.
Det er en hel generation, der vokser op på i institutioner. Derfor er det vigtigt at vi forholder os 
nysgerrigt og refleksivt over for et fænomen, der reproduceres så meget, at det nu er blevet fortæl-
lingen om den naturlige barndom i Danmark.
Den systematiserede institutionalisering tog fart i 1970’erne, på baggrund af et øget behov for bør-
nepasning, fordi flere og flere kvinder kom fuld tid på arbejdsmarkedet. I dag har daginstitutionerne 
imidlertid ikke kun status som børnepasning, men også som en dannende, uddannende og endda 
nødvendig del af det, at vokse op som borger i Danmark.
I dette foredrag sætter Mie Storm retorikken omkring institutionalisering under lup. I hvor høj grad 
stemmer det, vi fortæller os selv og hinanden om barndommen, forældreskabet og institutioner 
overens med det, vi ved fra forskning og intuitive erkendelser? Mie Storm introducerer forskning, 
der nuancerer debatten om daginstitutioner på en måde, der ikke er en del af jargonen i danskernes 
dagligdag og det brede mediebillede. Du får svar på spørgsmål omkring de mulige konsekvenser af 
institutionalisering, som vi ikke bryder os om at tale om. Mie Storm taler om etik, adskillelsesretorik, 
børnesyn og antagelser omkring små børns behov og signaler, der står i kontrast til det, videnskaben 
fortæller os. Måske endda også det, vi føler indeni?

Rikke Smedegaard Hansen
Rikke Smedegaard Hansen blev uddannet pædagog i 1996. Siden har hun 
blandt andet arbejdet som socialpædagog på et behandlingshjem for børn 
og unge med autismespektrumforstyrrelser, i et netværk for unge og voksne i 
forbindelse med udslusning til egen bolig – og i omtrent 10 år har hun arbejdet 
med inklusion, social trivsel og AKT-samtaler på skoler.

I en årrække har Rikke Smedegaard Hansen taget taget aktivt del i den offentlige debat og skrevet 
både debatindlæg og kronikker. Hun er forfatter til flere artikler og har i en periode været fast klum-
meskribent på Fyens Stiftstidende. Hun har givet interviews til både dagspresse og fagmagasiner. 
Under den tidligere
regerings inklusionseftersyn, som blev påbegyndt i 2015 og afsluttet i foråret 2016, var Rikke Sme-
degaard Hansen en del af ekspertgruppen.

Rikke Smedegaard Hansen er desuden forfatter til bogen ”Ida er pisseprovokerende” som udkom 
på Akademisk Forlag i 2020 og bestyrelsesmedlem i Tænketanken Cevea.
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Rikke Smedegaard Hansen holder nedenstående to foredrag på Foredragsdagen Børn tordag d. 2. 
september 2021:

De pisseprovokerende børn. Om magt og afmagt i pædagogikken.
I mit arbejde som pædagog, har jeg mødt mange børn, som jeg har haft utrolig let ved at holde af. 
Børn, som jeg tænkte på med stor glæde og hjertelighed, selv efter endt arbejdstid. Men jeg har også 
mødt de børn, som havde en helt anden effekt på mig: Børn, som fik mig til at gå i affekt. Børn, som 
var pisseprovokerende. De børn har jeg også tænkt på efter arbejdstid, men ikke med min gode vilje, 
for deres adfærd var konstant udfordrende, afvisende, konfronterende, provokerende. Og de kunne 
ærligt talt drive mig til vanvid. Det var opslidende, at de fyldte i mine tanker, også når jeg havde fri.

Når jeg var sammen med de pisseprovokerende børn, fik jeg konstant lyst til at hæve stemmen, 
skælde ud, sætte dem på plads. Når jeg tænkte på dem efter arbejdstid, kunne jeg mærke, hvordan 
jeg blev anspændt og i dårligt humør og ikke rigtigt havde lyst til at møde dem igen dagen efter. 
For sammen med dem, blev jeg upædagogisk. Jeg blev sådan en pædagog, som jeg overhovedet 
ikke mener, man skal være: Sådan en som råbte ad børn og vendte ryggen til dem. Sammen med 
de børn som udfordrede mig på måder, som jeg havde svært ved at håndtere, praktiserede jeg 
magtesløshedens pædagogik. Den bestod i at skælde ud og at true med meningsløse konsekvenser. 
Og jeg kom til at skamme mig over mine handlinger, for jeg troede faktisk ikke selv på, at de havde 
nogen som helst positiv effekt.

Kun ved at erkende, at grunden til, jeg ikke kunne holde de børn ud var, at de fik mig til at føle mig 
utilstrækkelig og uprofessionel, kunne jeg vende håbløshed til handlekraft. I det her foredrag kan 
du, med udgangspunkt i mine egne oplevelser som erfaren praktiker, høre om, hvordan du og dine 
kolleger kan tackle de svære følelser der kan opstå i de professionelle relationer. Og om hvorfor I 
skal gøre det: Vi skal nemlig erstatte magtesløshedens pædagogik med professionel omsorg. Ellers 
får de pisseprovokerende børn aldrig en chance.

Brug din ytringsfrihed – din stemme kan gøre en forskel
Alt for mange af os, med en kort eller mellemlang uddannelse, lader os begrænse af en frygt for ikke 
at være nok og en frygt for ikke at vide nok. Den frygt, kan afholde os fra at tage del i den offentlige 
debat: Den fælles samtale om det samfund vi har nu – og det samfund, vi ønsker os på sigt.

Jeg valgte at tage bladet fra munden – og jeg oplever at det har betydning på indtil flere måder. I 
foredraget her, vil jeg fortælle om mine egne erfaringer med at tage del i den offentlige debat, og 
jeg vil fortælle om, hvorfor også du bør fatte modet, gribe pennen og sætte ord på din hverdag og 
dit fag.

Jeg er pædagog. For snart en del år siden, var jeg til en eksamen i et PD-modul. Jeg blev rost af 
censor. Hun sagde: “Det er utroligt, hvad du kan!”. Og så spurgte hun: “Er du virkelig kun pædagog?” 
Det værste var at jeg i første omgang blev stolt. Hun havde troet, jeg var noget mere. Det gik op for 
mig, at jeg så mig selv som kun: Kun pædagog.

Fageksperter
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Men jeg er ikke alene om følelsen af at være kun. Mange andre genkender det: Rengøringsassisten-
ter, som sørger for vi ikke udsættes for smitterisiko. Postbude som bringer pakker ud. Sosu´er som 
besøger mine gamle naboer. Renovationsmedarbejdere som sørger for, at vi ikke drukner i skrald.

Vi skal blive bedre til at fatte modet, gribe pennen og tage ordet: Det er nemlig i høj grad os, som er 
eksperterne på hverdagen, som den udspiller sig i kølvandet på andres beslutninger. Vi er ikke kun. 
Og det er på høje tid, at vi ranker ryggen, øger vores faglige selvtillid og benytter os af vores ret til 
ytre os. For selvfølgelig kan også vi være med til at skabe de forandringer, vi ønsker at se.

VEL MØDT PÅ FOREDRAGSDAGEN BØRN 2021

Fageksperter
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PROGRAM FOREDRAGSDAGEN BØRN 2021 
Torsdag d. 2. september 2021

    Der vil være mulighed for at forsyne sig med morgenboller med ost og marme-
lade, kaffe og te fra kl. 8.30.

   
09.20    Velkomt
    
09.30 - 10.20  Når relationsarbejdet er svært 

Jesper Birck og Knud Hellborn 
Psykologer 

10.20  - 10.30   Kort pause mens vi gør klar til 
Udsatte børn og betydninger af leg 

10.30  - 11.20   Udsatte børn og betydninger af leg 
Jesper Birck og Knud Hellborn 
Psykologer

11.20  - 11.30   Kort pause mens vi gør klar til 
Daginstitutioner, adskillelse og arbejde – er der et alternativ? 

11.30  - 12.20     Daginstitutioner, adskillelse og arbejde – er der et alternativ? 
Mie Storm 
Filosof

12.20  - 13.00  Frokostpause

13.00  - 13.50   Daginstitutioner revurderet: Forskning og folkefortælling 
Mie Storm 
Filosof

    
13.50  - 14.00   Kort pause mens vi gør klar til 

De pisseprovokerende børn. Om magt og afmagt i pædagogikken

14.00  - 14.50   De pisseprovokerende børn. Om magt og afmagt i pædagogikken 
Rikke Smedegaard Hansen 
Forfatter og pædagog

 
14.50  - 15.10  Eftermiddagskage, frisk frugt, kaffe/the

15.10  - 16.00   Brug din ytringsfrihed – din stemme kan gøre en forskel 
Rikke Smedegaard Hansen 
Forfatter og pædagog

16.00    Afslutning

    I tilfælde af, at man ikke har mulighed for at deltage hele dagen, beder vi om, at 
man vælger at ankomme og forlade FOREDRAGSDAGEN i pauserne, da stor trafik 
ind og ud af lokalet i løbet af foredragene kan virke forstyrrende for de øvrige del-
tagere. 
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TILMELDING TIL FOREDRAGSDAGEN BØRN

PRISER
Deltagelse pr. person: 1195 kr.  
Gruppetilmelding (mindst 4 personer):  995 kr. 
Alle priser er inklusiv moms.

Tilmelding til FOREDRAGSDAGEN BØRN TORSDAG d. 2. september 2021
Tilmelding foregår via denne side: www.fageksperter.dk/foredragsdagen

Hvis der er nogle problemer med tilmeldingssiden eller lignende, så er I naturligvis altid velkomne 
til at tilmelde ved at sende en email til info@fageksperter.dk eller ringe på tlf.: 23 23 61 09

Betingelser
Vi modtager tilmeldinger indtil der er udsolgt.

Tilmelding er bindende. Dog kan du godt videregive din billet til en anden, bare husk at give os 
besked om navneændringer senest dagen inden FOREDRAGSDAGEN BØRN. 

Det er ikke muligt at få refunderet billetter med henvisning til “dobbelt tilmelding”. 

Grupperabat kan opnås ved samtidig tilmelding af minimum 4 tilmeldinger – altså i én og samme 
tilmelding/mail. Senere tilmeldinger af flere deltagere kvalificerer ikke til rabat. En forudsætning for 
at opnå rabat er, at vi kan udstede én samlet regning, dvs. til ét EAN- eller CVR-nr.

Afbestilling: Det er ikke muligt at afbestille. Det er tilladt at give sin billet til en anden eller at vi-
deresælge til samme pris.

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, fro-
kost, eftermiddagskaffe, frugt og kage.

Øvrige formalia og force majeure: http://fageksperter.dk/handelsbetingelser/
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Tlf.: 23 23 61 09
CVR. Nr.: 26574285
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4574575368

FOREDRAGSDAGEN BØRN 2021

Hos KaffeFair tilberedes maden fra bunden og med stor kærlighed. De har et bæredygtigt mad-
koncept, som afspejles i deres anretninger. De bruger minimum 60 % økologiske råvarer fra lokale 
leverandører, og det er sæsonens råvarer, der dikterer menuen.

KaffeFair passer på klimaet og naturen. Ud over at de har markedets mest energieffektive køkken-
udstyr, så arbejder de målrettet på at nedbringe madspild og de såkaldte foodmiles. De går efter 
lokale råvarer og at mindst 60% er økologiske.

Alt for mange unge er ramt af psykisk sårbarhed eller andre mentale udfordringer. I KaffeFair giver 
de dem en chance for at blive en del af et professionelt arbejdsfælleskab og de tilbyder grundig op-
læring. Resultatet er unge som får styrke og selvværd. Og derigennem meget bedre muligheder for 
at klare sig i livet. En tredjedel af alle medarbejdere i KaffeFair, er unge som har brug for ekstra støtte.

FOREDRAGSDAGEN afholdes i det store konferencelokale i forbindelse med KafféFair:
Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Tog  200 meter fra Aalborg Vestbyen togstation  

Bus  Bus linie 2 kører hvert 7. minut fra Aalborg Banegård / Busterminalen 
(retning: Væddeløbsbanen). 
Stå af ved stoppestedet Badehusvej (Kastetvej / Aalborg) 200 meter fra Kaffe Fair.  

Parkering  P-Huset på Badehusvej 5. Det er nabo til konferencelokalet. 
(6-14 kr. i timen, 24 timer: 200 kr.) 

Fly  Ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. (Taxa koster ca. 150 kr. 
Der kører ligeledes busser fra lufthavnen hele tiden. De holder på Vesterbro i Aal-
borg, 500 meter fra Kaffe Fair) 
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Coronatilpasset – du går ikke glip af viden og 
opdatering, selvom du i en periode er hjemsendt 

eller i karantæne eller lignende.

Professionel kvalitet. Professionelle foredragsholdere 
optaget og redigeret af professionelt filmhold  

med tre kameraer, god lyd og integration af  
præsentationer i videoerne.

Offentlige kunder betaler med EAN! 
Som noget helt unikt for fageksperter.dk, kan brugere 

fra det offentlige betale abonnementer med EAN.  
En helt særlig løsning udviklet til fageksperter.dk. 

Det er naturligvis også muligt at betale med  
kreditkort.

Besøg fageksperter.dk allerede i dag.

DANMARKS FØRENDE EKSPERTER

Årsabonnenter på fageksperter.dk får 50% rabat på deltagelse i Foredragsdagen

Se alle de foredrag med 
alle de eksperter, som du 

har lyst til  
– på det tidspunkt, der 

passer dig bedst! 

"Netflix for viden" 
Som abonnent hos 

fageksperter.dk kan du se 
og gense videoerne, når 
det passer dig bedst.

Nogle af Danmarks 
bedste formidlere 

holder foredrag for dig 
på fageksperter.dk 

– lige når du har tid! 

Virksomhedsaftale 
 

Kontakt os for at få en 
samlet aftale 

 
for hele afdelingen eller 
andre større grupper.

Få ny og opdateret 
viden hver uge. 

Hele tiden nyt indhold og 
nye videoer at se! 

På fageksperter.dk er det 
slut med ventetiden. 

Du kan se og høre 
dine favoritforedrag 

allerede i dag!

Janne 
Østergaard

Christina 
Abildgaard

Pernille 
Slot

Kurt 
Klaudi Klausen

Anders 
Fogh Jensen

Jesper 
Gregersen

Anne 
Linder

Connie 
Nissen

Imran 
Rashid

Rikke 
Østergaard

Alexandra 
Krautwald

Søren 
Hertz

Rikke 
Smedegaard Hansen

Mette 
Carendi

Hanne 
 Warming

Jesper 
Birck

Vibeke 
Lunding-Gregersen

Louise 
Dinesen
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