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’DET SÆRLIGT

– en forestilling for ledere

SAMSKABELSE

 

 

Kort metodisk beskrivelse af forumteater:

Skuespillere viser hverdagsscener. Efter hver scene bearbe

kommer med løsninger, der ændrer handlingen. Ændringerne 

medarbejdernes egen virkelighed. 

 
 
 

www.forumteatret.dk
For information og booking kontakt Peter Frandsen på 2485 0148

Vi følger hverdagen i en daginstitution. Personalet

fordringer i deres hverdag. De har mange bolde i luften 

gør deres bedste for at give børnene en god hverdag.

Følg begivenhedernes gang og hjælp medarbejderne

at samskabelse bliver et reelt samarbejde med forældrene

Din mening har og får en betydning, når d

 

Responser fra arrangementet: 

” – I ramte den stemning, der er i hverdagen

” – Moderen var som taget ud af en film med Leif 

”– Medarbejderen har misforstået begrebet samskabelse

 
 

Formål: At vise scenarier, der får ledere og medarbejdere til at tage 

stilling til, hvordan de bedst muligt samskaber med borgere

 

Deltagerne kommer til at: 

• Afprøve nye handlemåder direkte i scenerne, der øge

praktiske forståelse af samskabelse. 

• Tænke i mange løsninger, når de samskaber. 

• Opleve egne og kollegaers ressourcer og iderigdom i forhold til at 

samskabe. 

 

Målgruppe: Ledere, pædagoger, ledere mv. 
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’DET SÆRLIGT SENSITIVE 

BARN’ 
ledere og medarbejdere fra daginstitutioner

med temaet:  

SAMSKABELSE

Kort metodisk beskrivelse af forumteater: 

Skuespillere viser hverdagsscener. Efter hver scene bearbejdes de opståede udfordringer, 

der ændrer handlingen. Ændringerne i skuespillet og den medfølgende læring
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Om Forumteatret 

Forumteatret har eksisteret i 17 år og har i den periode blandt andet 

leveret 90 forestillinger til det tidligere Integrationsministerium.

 

Forumteatret har bidraget med arrangementer til Kommunernes 

Landsforening, Undervisningsministeriet, kommuner, Mærsk, 

erhvervs- og produktionsskoler m.fl.

 

Forumteatret skaber realistiske scenarier, der 

på en måde, så de tager stilling til og uddrager læring vedrørende 

deres arbejds- og livssituation. 
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Forumteatret har bidraget med arrangementer til Kommunernes 
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m.fl..  
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på en måde, så de tager stilling til og uddrager læring vedrørende 


