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Hvorfor forebyggelse og kreativitet?!

  Et samfundsproblem – nu og i mange år fremover 

  Pædagogisk relevant – pædagoger er en vigtig brik i løsningen  

  Nøglen er viden: viden skaber resultater – og respekt 

  Respekt og en stærk pædagogprofession det mest effektive 
bolværk mod besparelser 

  Kreativitet og forebyggelse – professionsstrategi med fokus på 
pædagogers vilkår 



Målretning af BUPL's vidensstrategi!

Forskningsformidling 
B&U Forskning og arrangementer 
Inddragelse i uddannelse  
Pædagogisk træf om forebyggelse og  
kreativitet. 
Formidling af andres forskning 

Inddragelse af pædagoger 
Aktører i vidensskabelse 

Deltage i udviklingsprojekter 
Pædagoger som vidensformidlere 

Forskning 
 Inddragelse af  

eksisterende forskning 
 De igangsatte projekter 

 Nye strategiske forsknings- 
 projekter om forebyggelse 

og kreativitet 

kreativitet 
forebyggelse 

viden 



Forebyggelse og tid!

  Store menneskelige omkostninger 
  Store økonomiske omkostninger 
  Ingen sidder med løsningerne 

  Den tidlige indsats er afgørende 
  Pædagogisk arbejde er svaret 
  Forudsætning er VIDEN og TID 



Kreativitet og påvirkning!

  Børns kreativitet skal udvikles  
  For børnenes skyld  
  Men også for samfundet 

  Kreativitet er menneskelig merværdi 
  Pædagogisk arbejde er strategien  
  Forudsætningen er VIDEN og TID 

Viden om kreativitet er adgangsbilletten 
 – viden er værdien! 



Sammen udvikler vi pædagogprofession – og BUPL!

Projekter på tværs 

Organisations- 
udvikling 

Påvirkning og  
fælles budskaber 

Inddragelse af 
pædagoger 

Viden og faglig 
indsigt 



Projekt - strategi - tænkning!

  Vi er kommet langt: Vi argumenterer på en anden måde og vores 
holdninger er blevet mere vidensbaserede  

  Professionsstrategien er blevet en "tænkning" eller en "tilgang" 
snarere end en strategi eller et projekt 

  Professionsstrategien lever i vores argumenter, vinkler og 
perspektiver – ikke i det konkrete valg af indsatsområder  

  Der er ingen modsætning mellem vilkårskamp og 
professionsudvikling – de er hinandens forudsætninger 

  Forlag til FV 11-12 er et tydeligt eksempel. Vi taler ikke om 
professionsstrategi – vi gør det! 


