
SPIFO – Selvejende og Private Institutioners Forening 
Jernbane Allé 45 G, 1. sal 
2720 Vanløse  

 

Kære alle – bestyrelser, ledere, ansatte og forældre 
 

I inviteres hermed til: 
 

Temamøde om ”Videoklipmetoden”, og 

SPIFO`s årsmøde 2020 
 

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 18.00 - 21.00 (Bemærk: Ny dato) 
på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse 

 

Program: 
 
Kl. 18.00 – 19.30: 
Temamøde om ”Videoklipmetoden” 
Brug af filmklip vinder mere og mere frem i det pædagogiske arbejde i forhold til dokumentation, 
evaluering og udvikling. Netværket Asylselskabet vil vise deres lille film, ”Videoklipmetoden”.  
 

Filmen viser arbejdet med projekter omkring selvinitieret leg i netværkets 9 institutioner og hvordan der 
foregår videndeling mellem deltagerne fra de 9 institutioner ved hjælp af videooptagelser. Alle ni 
institutioner har deltaget sammen i et forløb, der varede i halvandet år, hvor man arbejdede på at få en 
fælles forståelse og fik øvelse i vidensdeling. Institutionerne arbejdede med videooptagelser som 
analyseredskab og filmen viser, hvordan det både fremmer refleksionsprocesser og giver indsigt i 
hinandens arbejde institutionerne i mellem.  
 

Desuden viser vi filmen LEGEPÆDAGOGIK I VUGGESTUEN”. Det er af afgørende betydning for børns 
udvikling, trivsel, læring og dannelse at de knækker “legekoden” og bliver i stand til selv at initiere lege, 
både alene og sammen med andre børn. Filmen viser hvordan en vuggestue (Jagtvejens Asyl) arbejder 
intentionelt med at understøtte børneinitierede lege gennem en bevidst legepædagogik, hvor den fysiske 
indretning og medarbejdernes legeforståelse og deres konkrete relationsarbejde understøtter og 
udvikler de små børns legeevne. 
 

Begge film er lavet af Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole, og varer 
henholdsvis 5 og 10 minutter. Søren Smidt vil introducere filmene og institutionslederne Jakob Landgren, 
Dorthe Bristow og Marlene Bjerregaard vil sammen med Søren Smidt deltage i debat om projekterne og 
videoklipmetoden. 
 

Kl. 19.30 – 20.00: 
Spisepause: Spifo byder, til deltagerne i årsmødet, på en sandwich og drikkevarer  
 
Kl. 20.00 – 21.00: 
Årsmøde for SPIFO med:  -     Gennemgang af SPIFOs aktiviteter 2019 og 2020  

- Forslag til aktiviteter og initiativer 
- Valg af medlemmer til Spifo´s Bestyrelse 

 

Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet skal I tilmelde jer mødet til 
Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk  Spørgsmål kan desuden rettes til mob. 20417164 
Tilkendegiv venligst om I deltager i både Spifo-årsmødet og det forudgående Temamøde.  

 
Med venlig hilsen 
Denice Valentin, formand for SPIFO   

mailto:morten@spifo.dk

