FOKUS PÅ FAGET

Det er med stor glæde at vi kan præsentere et nyt program for vores
medlemsarrangementer, som vi kalder Fokus på faget. Netop disse arrangementer er et
af de meget håndgribelige tilbud, man som medlem får for sit kontingent, og de er med
til at udvikle og styrke vores faglige identitet og vores kernefaglighed.
Vi holder fast i dem, fordi faglighed, trivsel og arbejdsmiljø hænger sammen og er
hinandens forudsætninger, og fordi vores medlemmer gang på gang har gjort os
opmærksomme på, at de er gode og vigtige medlemstilbud.

Programmet for 2020 indeholder hele 7 arrangementer med et bredt og afvekslende
indhold. D. 3/9 afholder vi det 8. arrangement som er Familieplejernes dag, hvor der
også vil være et oplæg som er åbent for alle medlemmer. Det bliver meldt ud når
programmet for denne dag er på plads.

Arrangementer i 2020
Sorg og selvmord
v/ Pernille Højmark
Torsdag den 6. februar kl. 18:15 – 21:00
Rødekro Kro, Vestergade 2,
6230 Rødekro
Læs mere side 1
Autisme og angst
v/ Christina Sommer
Onsdag den 11. marts kl. 18:30 – 21:30
Esbjerg Conference hotel
Stormgade 200, 6700 Esbjerg
Læs mere side 2

Jeg synes, at det er lykkedes at hyre nogle meget spændende og dygtige oplægsholdere.

Vi har følgende emner og oplægsholdere på programmet:




Udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd ved Bente Juul
Autisme og Angst ved Christina Sommer
Mentalisering som socialpædagogisk redskab ved Janne Østergaard Hagelquist



Konflikthåndtering og kommunikation i praksis ved Lars Mogensen



Fortællekoncert med Mathilde Falch, som er et mix mellem sine egne sange og
sin personlige historie med psykiatri og misbrug.




Sorg og Selvmord ved Pernille Højmark
Den følsomme hjerne – neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis ved Susan
Hart

Fortællekoncert
v/Mathilde Falch
Onsdag den 15. april kl. 18:15 – 21:00
Folkehjemmet Aabenraa
Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
Læs mere side 3
Udviklingshæmmede med
udadreagerende adfærd
v/ Bente Juul
Tirsdag den 12. maj kl. 18:30 – 21:30
Esbjerg Conference hotel
Stormgade 200, 6700 Esbjerg
Læs mere side 4
Den følsomme hjerne
v/Susan Hart

I programmet kan du læse nærmere om de enkelte oplæg, oplægsholderne, tid og sted.

Mandag den 28. september kl. 10:00-14:00

Arrangementerne afholdes som vi plejer på forskellige steder rundt om i kredsens store
geografi.

KUC Kolding
Ågade 27, 6000 Kolding
Læs mere side 6

Vi vil gerne opfordre jer til at fylde bilen med kolleger og deltage i fokus på faget
arrangementerne. Vi glæder os til at se jer.

Mentalisering som socialpædagogisk
redskab

Med venlig hilsen
Finn Harald Rasmussen, kredsformand

v/ Janne Østergaard Hagelquist
Tirsdag den 6. oktober kl. 18:30 – 21:30
Vejen Idrætscenter, Troldesalen
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Læs mere side 5
Konflikthåndtering og kommunikation i
praksis v/Lars Mogensen
Mandag den 23. november 18:00 – 21:00
Scandic Kokholm 2, 6000 Kolding
Læs mere side 7

SORG OG SELVMORD
Foredrag Af Pernille Højmark

Pernille Højmark giver med humor og
nærvær et åbent og ærligt indblik i sit liv,
tager fat i tabubelagte emner, og gør
plads til eftertænksomhed. I sine foredrag
lægger Pernille op til gråd, latter, sang og
forhåbentlig en åbenhjertig debat

De fleste har oplevet at miste en person, der stod dem nær. Uanset om årsagen var
selvmord, sygdom, ulykke eller alderdom, så følger der ofte en stor sorg med, der kan
være svær at håndtere. Pernille har selv haft sorgen over at miste tæt inde på livet, idet
hun i en alder af kun 13 år stod over for tabet af sin alkoholiske far, der havde begået
selvmord.
Med udgangspunkt i sin egen historie vil Pernille Højmark i dette foredrag sætte fokus på
sorgen – hvordan føles det, hvordan påvirker den os, og hvordan skal vi håndtere det?
Pernille italesætter det tabubelagte emne selvmord, da hun allerede som en ung pige
pludselig skulle tage kampen med sorgen, selvbebrejdelsen og de mange spørgsmål, der
følger med, når en person, man har kær, vælger at tage sit eget liv.
Som 21-årig blev Pernille forældreløs, da hendes mor gik bort efter tre år med sygdom.
Igen trådte sorgen ind i Pernilles liv, og hun måtte nu stå på egne ben. Forsvinder sorgen
nogensinde helt, og kan man lære at håndtere den og arbejde med den efter så stort et
tab?
Pernille har fortalt om sit tab og sin sorg i DR-dokumentaren “Min fars farvel”, og i
foredraget uddyber hun de følelser og store omvæltninger, som hun har gennemgået i sit
liv som følge heraf.
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Torsdag den 6. februar
kl. 18:15 – 21:00
Rødekro Kro
Vestergade 2, Rødekro

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the,
ca. kl. 18:15 – 19:00

Tilmelding
senest den 23. januar på
sl.dk/sydjylland

I 1983 blev Pernille Højmark uddannet som skuespiller fra Skuespillerskolen ved Aarhus
Teater. Herefter blev hun kort tilknyttet Gladsaxe Teater, men hun er bedst kendt for
musikken og for sine roller i film og på tv, bl.a. serier som serierne Bryggeren, TAXA og
Krøniken.

Foruden sit virke som foredragsholder og skuespiller er Pernille Højmark forsanger i
festorkesteret Sweethearts, der trækker på elementer af danseorienteret popmusik såvel
som dansktop. Det har hun været siden 1988.

1

AUTISME OG ANGST
Oplæg af Christina Sommer

Psykologisk konsulent Christina Sommer: Christina Sommer har i de sidste ti år
arbejdet som psykologisk konsulent inden for autismeområdet. Christina Sommer
arbejder med selvforståelsesforløb for børn og unge med autisme og mere
behandlingskrævende forløb, hvor børnene har komorbide lidelser såsom angst,
spiseforstyrrelser, selvskade og depression. Christina Sommer varetager
supervisionsopgaver for bosteder, specialskoler, psykiatri samt kommuner og holder
foredrag samt kurser om autisme. Derudover er hun kendt fra DR’s dokumentar, “De
skjulte talenter”.

Mennesker med autisme er i højere grad disponeret for at udvikle
angst, ift. neurotypiske mennesker. Dette kan til dels forklares ud fra,
at mennesker med autisme ofte er mere konkret tænkende, og derfor
ikke gradbøjer en aktuel fare, ’hvis noget kan være farligt, så er det
farligt’.
Men den væsentligste årsag skal findes i, at mange mennesker med
autisme, i højere grad, oplever pres og stress i hverdagen, som over tid
kan lede til følgetilstande som f.eks. angst.
Der er indenfor de seneste år sket en meget stor stigning i antallet af
mennesker med autisme, som bliver henvist for angst og hvor det
viser sig, at de slet ikke har angst, men er voldsomt pressede fordi de
ikke møder forståelse og får den hjælp som de har brug for. Dette kan
føre til voldsomme stress-belastninger og påvirke funktionsniveauet
negativt.
Christina Sommer sætter fokus på det symptom-overlap der er mellem
angst og autisme, således at vi bliver bedre til at opklare på hvad der
er hvad, og i sidste ende, bedre til at sætte ind med den rigtige støtte
og hjælp.
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Onsdag den 11. marts
kl. 18:30 – 21:30
Esbjerg Conference hotel
Stormgade 200, Esbjerg

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the

Tilmelding
senest den 11. februar på
sl.dk/sydjylland
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FORTÆLLEKONCERT
Fortællekocert v/ Matilde Falch

Mathilde Falch er sangerinde og
sangskriver med tre albums og en EP
bag sig. Mathilde er datter af den
kendte musiker Michael Falch og er
opvokset i et bardomshjem, hvor der
altid var gang i musikken og
sangskrivningen. Mathilde lærte at
spille klaver og tværfløjte og begyndte
meget tidligt at skrive egne sange,
men hun får først modet til selv at
synge dem, da hun tager på
efterskole.

Glæd jer til et nærværende, musikalsk og akustisk foredrag i selskab
med sangerinden Mathilde Falch. I sine populære
"fortællekoncerter", som er et mix mellem sine egne sange og sin
personlige historie med psykiatri og misbrug, fortæller Mathilde
Falch gribende om at komme over på den anden side. For det er i
musikken og i formidlingen, at Mathilde har helbredt sig selv og delt
sine inderste tanker og følelser til stor inspiration for sine lyttere.
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Onsdag den 15. april
kl. 18:15 – 21:00
Folkehjemmet Aabenraa
Haderslevvej 7,
6200 Aabenra

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the
Kl. 18:15 – 19:00

Tilmelding
senest den 1. april på
sl.dk/sydjylland

Da hun er 16 år udvikler Mathilde Falch en alvorlig spiseforstyrrelse,
og begynder at misbruge alkohol og stoffer og cutte sig selv. I dag er
hun kommet ud på den anden side og har lært at håndtere sin svære
fortid. Sammen med Landsforeningen SIND har Mathilde Falch et
tæt samarbejde, og Mathilde bliver i 2015 udnævnt som
ambassadør. Det har stor betydning for Mathilde Falch at sætte
fokus på psykisk sårbarhed og at være med til at nedbryde tabuerne
deromkring, og man møder hende også som solist/foredragsholder
ved arrangementer, der netop har fokus på denne side af livet.
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UDVIKLINGSHÆMMEDE MED
UDADREAGERENDE ADFÆRD
Oplæg ved Bente Juul

Bente Juul har en bred
uddannelse inden for det
pædagogiske, psykologiske og
neurofaglige område og mange
års erfaring som
Neuropædagogisk konsulent, og
VISO-specialist.

Uadreagerende adfærd skyldes sjældent en enkelt faktor, men opstår ofte i et
komplekst samspil mellem borgeren og omgivelserne. Hvordan kan vi bidrage til
at reducere den udadreagerende adfærd, forstå baggrunden for den
uhensigtsmæssige adfærd og hvad kan man gøre for at forebygge?
Bente Juul vil introducere til neuropædagogiske tanke- og tilgange samt hvordan
man ved hjælp af den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende tilgang
kan optimere borgerens tryghed og trivsel.
Udredning af borgeren samt neuropædagogiske tilgange målrettet borgeren
med fokus på:
Borgerens ressourcer og mestringsstrategier
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Tirsdag den 12. maj
kl. 18:30 – 21:30
Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the
Kl. 19:30 – 20:00

Tilmelding
senest den 23. april på
sl.dk/sydjylland

Borgerens motivation
Relationsopbygning
Spejlneuronernes betydning for det neurofaglige arbejde
Borgerens behov for den individuelle indsats med henblik på meningsfulde
aktiviteter og en forståelse af mening og sammenhæng
Fysiske og organisatoriske rammer
Personalets faglige kompetencer og faglige tilgange, herunder konkrete og
virksomme metoder til forebyggelse af den uadreagerende adfærd.
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MENTALISERING SOM
SOCIALPÆDAGOGISK REDSKAB
Oplæg ved Janne Østergaard Hagelquist
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Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som
specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med
mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning i
arbejdet med forskellige klientgrupper. Janne underviser på Anna Freud
centeret London og er godkendt af Institut for Mentalisering, som på
vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT
udøvere i Danmark. Janne har startet Center for Mentalisering, som har
til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af
mentaliseringsbaseret behandling i Danmark. Se
www.centerformentalisering.dk
Janne har bl.a. udgivet bøgerne: ”Mentalisering i mødet med udsatte
børn”, ”Mentalisering i pædagogik og terapi“, ”Mentaliseringsguiden”
og ”Mentalisering i organisationen” og ”Mentalisering i familien”.

Mentalisering er et begreb der kan anvendes i alle former for socialt
arbejde. Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra
mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker,
behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med
hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. På denne
temaaften vil mentaliseingsbegrebet kort blive introduceret. Hvorefter
opmærksomheden vil samle sig om løgne. Løgne er en stor udfordring i
socialt arbejde. Fordi man automatisk lukker ned for sin
mentaliseringsevne, når man møder løgne Dette er meget
uhensigtsmæssigt ikke mindst fordi løgne ofte ses i sammenhæng med
udsatte børn/unge/borgeren p.ga. for eksempel traumer, hjerneskader
eller omsorgssvigt. Oplægget vil give ideer til, hvordan løgne kan forstås
og håndteres mentaliserende

Tirsdag den 6. oktober kl.
18:30 – 21:30
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej, 6600 Vejen

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the
Kl. 19:30 – 20:00

Tilmelding
senest den 24. september
på sl.dk/sydjylland
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DEN FØLSOMME HJERNE
Oplæg ved Susan Hart
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Susan Hart er klinisk psykolog, forfatter og specialist i psykoterapi og
børnepsykologi. Susan har haft en pionertrang til at forstå menneskets
følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling, og hvordan vi
som mennesker balancerer og udvikler os gennem både ressourcer og
sårbarheder. Det har været en drivkraft for Susan at finde løsninger på,
hvordan vi har mulighed for at udvikle vores mestringskompetencer gennem
de ressourcefyldte mennesker, vi møder på vores vej og herigennem få
mulighed for at indgå i udviklende sociale fællesskaber. Siden 2002 har Susan
afholdt en lang række seminarer, kurser, foredrag og gruppesupervisioner i
neuroaffektiv udviklingspsykologi i hele Norden og er i dag en af landets
førende eksperter på området.

Børn og unge har brug for, at vi som socialpædagoger bliver endnu bedre til at
støtte udviklingen af deres følelsesmæssige kompetencer, men hvordan gør vi
det? Susan Hart vil på denne temadag gennem neuroaffektiv
udviklingspsykologi fokusere på, hvordan børn allerede fra starten af livet har
behov for velregulerede voksne for at kunne udvikle empati og sympati.
Gennem sin viden om børns følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling vil
hun vise, hvordan disse kompetencer udvikles gennem leg, og hvor vigtig
pædagogen er i forhold til at skabe et trygt miljø, hvor også børn med særlige
behov kan støttes i deres legeudfoldelse. Gode relationer er et vigtigt
fundament for udvikling af børn og unges selvreguleringskompetencer livet
igennem, og sociale færdigheder udvikles bl.a. gennem legefyldte samspil.
Susan vil i sit oplæg fokusere på vigtigheden af, hvordan følelsesmæssig
regulering udvikles i barnets eller den unges nærmeste udviklingszone på tre
hierarkiske og integrerede niveauer, dvs. gennem møder med synkronisering,
følelsesmæssig afstemning og dialoger, hvor barnet og den unge føler sig mødt
og forstået. Gennem videoklip vil hun demonstrere, hvordan børn og unge kan
overvinde traumer og omsorgssvigt gennem en tilpasset indsats, og hvordan
den menneskelige hjerne er så ”brugervenlig”, at der er udviklingsmuligheder
livet igennem. Kom og bliv opdateret på den nyeste viden indenfor
neuroaffektiv udviklingspsykologi og få redskaber til, hvordan du implementerer
neuroaffektiv udviklingspsykologi i din socialpædagogiske praksis!

Mandag den 28. september
kl. 10:00 – 14:00
KUC Kolding
Ågade 27, 6000 Kolding

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the

Tilmelding
senest den 14. september
på sl.dk/sydjylland
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KONFLIKTHÅNDTERING OG
KOMMUNIKATION I PRAKSIS
Oplæg ved Lars Mogensen

Under foredraget
"Konflikthåndtering og
kommunikation i praksis" tager Lars
Mogensen deltagerne med på en
rejse gennem sine egne oplevelser
og videre ud i deres egen virkelighed
på jobbet og derhjemme.

Foredraget er et spændende, lærerigt og underholdende minikursus i
effektiv kommunikation med dine omgivelser og en øjenåbner om
konflikthåndtering, kommunikation og samarbejdet med og relationen til
dine omgivelser.
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Mandag den 23. november
kl. 18:00 – 21:00
Scandic Kolding
Kokholm 2, 6000 Kolding

Lars bruger alle tilgængelige virkemidler i sine foredrag, og bagefter ville
du blot ønske, at du havde hørt foredraget for mange år siden.
Gennem de sidste 14 år har Lars Mogensen undervist personale på
skoler, i institutioner, kommuner og på virksomheder. Han er en erfaren
underviser og foredragsholder og er efterspurgt i virksomheder,
kommuner, skoler og organisationer. Derudover er han igangsætter af og
underviser på uddannelsen Certificeret Konfliktcoach Level 1 og 2. Lars
Mogensen er uddannet indenfor Imago, mentalisering,
konflikthåndtering, anerkendelse dialog, ledelse, kommunikation og
nærvær. Derudover viser hans lange CV en bred erfaring med
menneskelige relationer og konflikthåndtering. Lars har tidligere
arbejdet som anlægsgartner, friluftsinstruktør, dørmand, skolelærer,
leder af fitnesscenter, pædagog på lukket institution. Sideløbende har
han haft en karriere på eliteniveau som karatekæmper i fuld kontakt.
Lars Mogensen har udgivet bøgerne Håndbog for hverdagens krigere og
Konflikter – sådan tackler du dem.

Der bliver serveret buffet
Kl. 18:00 – 19:00

Tilmelding
senest den 30. oktober på
sl.dk/sydjylland

Dette arrangement afholdes i samarbejde med
Dansk Socialrådgiverforening
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De enkelte arrangementer vil
blive annonceret i
Socialpædagogen, og
indbydelse vil blive udsendt på
mail til alle vores
tillidsrepræsentanter ca. 1
måned før arrangementet.
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VIGTIGT
Meld afbud, hvis du bliver
forhindret, således at en
anden kan få pladsen.

Det er gratis at deltage

Randersvej 38, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
E-mail: sydjylland@sl.dk
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