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Fokus på faget 2022
Da vi præsenterede Fokus på faget programmet for 2021 var det med
forventningen om, at Corona pandemien ville være overstået. Det viste
sig at vi skulle blive meget klogere. Forårets arrangementer måtte
aflyses eller udsættes. Til gengæld lykkedes det os at gennemføre
efterårets program. Det var dejligt at vi igen kunne mødes omkring
faglige emner.
Vi er derfor rigtig glade for at kunne præsentere jer for programmet
Fokus på Faget for hele 2022
Lige nu hærger pandemien, men vi satser på, at vi igen kan mødes, når vi
har årets første arrangement den 14. marts i samarbejde med Dansk
Socialrådgiverforening. Du kan læse mere om de forskellige
arrangementer i dette program.
Vi håber derfor, at I vil benytte jer af muligheden for sammen med jeres
kollegaer at mødes i fællesskabet omkring fagligheden.
Da vi i skrivende stund ikke ved hvordan fremtiden tegner sig i forhold til
at afholde disse arrangementer, det har coronaen i hvert fald lært os, er
det en god idé at holde øje med arrangementerne på vores hjemmeside.
Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner.
Vi glæder os til at se jer til nogle spændende arrangementer med faglige
inputs og fokus på faget.

Med venlig hilsen
Finn Harald Rasmussen, kredsformand

Arrangementer i 2022

Konflikthåndtering og
kommunikation i praksis
v/Lars Mogensen
Mandag den 14. marts kl.18:00 – 21:00
Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding
Læs mere side 2

Udviklingshæmmede med
udadreagerende adfærd
v/Bente Juul
Mandag den 11. april kl. 18:30-21:30
Esbjerg Conference hotel
Stormgade 200, 6700 Esbjerg
Læs mere side 3
Fortællekoncert
v/ Mathilde Falch
Mandag den 2. maj kl. 18:30 – 20:30
Folkehjemmet Aabenraa, Haderslevvej
7, 6200 Aabenraa
Læs mere side 4
Gadens Stemmer
Mandag den 5. september
Kl. 18:30 – 20:00
Esbjerg – Adr. oplyses senere
Læs mere side 5
Hjernesmart Pædagogik
v/ Anette Prehn
Torsdag den 6. oktober
kl. 18:30 – 21:00
IBC innovationsfabrikken,
Birkemose 1, 6000 Kolding
Læs mere side 6
Gråzone prostitution
v / Pernille Bjernemose
Onsdag den 2.november
Kl. 18:00 – 20:30
- Esbjerg
Læs mere side 7

KONFLIKTHÅNDTERING OG
KOMMUNIKATION I PRAKSIS
Foredrag v/Lars Mogensen
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Lars Mogensen er en af landets mest eftertragtede og benyttede
foredragsholdere og undervisere. Hans oplæg handler om
konflikthåndtering, kommunikation, trivsel, ny energi og måden vi
møder hinanden på. Lars’ foredrag er tankevækkende, og han ved
hvordan han flytter sit publikum fra A til B med humor, historier,
eksempler og nærværende indlevelse.
Gennem de sidste 16 år har Lars Mogensen undervist personale på
skoler, i institutioner, kommuner og i erhvervslivet. Derudover er han
igangsætter af og underviser på uddannelsen Certificeret Konfliktcoach
Level 1 og 2 og er certificeret inden for Imago, mentalisering,
kommunikation og ledelse. Han er derudover uddannet anlægsgartner,
friluftsinstruktør og skolelærer. Sideløbende har han haft en karriere
på eliteniveau som karatekæmper indenfor Kyokushinkai, og arbejdet
som dørmand, pædagog på lukkede institutioner, fitnesscoach og leder
af stort fitnesscenter! Puha - det er noget af et CV!
Et hæsblæsende, interaktivt øjenåbner-foredrag med en af tidens
bedste foredragsholdere. Hvordan påvirker din adfærd og din
kommunikation dine omgivelser?

Mandag den 14. marts
kl. 18:00 – 21:00
Hotel Scandic
Kokholm 2, 6000 Kolding

Vi starter aftenen med en let
buffet i restauranten med 2-3
lune retter samt 2-3 kolde
retter inkl. 1 sodavand.

Tilmelding
senest den 21. februar
på sl.dk/sydjylland

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.
Håber vi ses til et foredrag, du bagefter ville ønske du havde hørt for
mange år siden…

Side 2

UDVIKLINGSHÆMMEDE MED
UDADREAGERENDE ADFÆRD

v/
Bente Juul
v/Bente Juul

Bente Juul har en bred uddannelse
inden for det pædagogiske,
psykologiske og neurofaglige område
og mange års erfaring som
Neuropædagogisk konsulent, og VISOspecialist.
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Mandag den 11. april
kl. 18:30 – 21:30
Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200, 6700 Esbjerg

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.

Der bliver serveret en sandwich
Fra 19:30 til 20:00

Udredning af borgeren samt neuropædagogiske tilgange målrettet
borgeren med fokus på:
Borgerens ressourcer og mestringsstrategier
Borgerens motivation
Relationsopbygning
Spejlneuronernes betydning for det neurofaglige arbejde

Tilmelding
senest den 12. marts på
sl.dk/sydjylland

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.

Side 3

FORTÆLLEKONCERT
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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.
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.

Mandag den 2. maj
kl. 18:30 – 20:30
Folkehjemmet Aabenraa
Haderslevvej 7, 6200
Aabenraa

Der bliver serveret en let
anretning
Kl. 18:30 -19:00

Tilmelding
senest den 3. april på
sl.dk/sydjylland

Side 4

Side 3
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mandag den 5. september
kl. 18:30 – 20:00
Et sted i Esbjerg
Nøjagtig adr. oplyses senere

Kom med på en alternativ byvandring når guiden fra Gadens
stemmer med udgangspunkt i sin personlige fortælling om et liv
som udsat og i skyggen af det ordinære samfund, viser nogle af
de alternative ”seværdigheder” i Esbjerg. Det er en personlig
fortælling fra en hverdag hvor hjemløshed, stofmisbrug og
sexsalg kan være hverdag!
Gadens stemmer er en socialøkonomisk virksomhed som der
arbejder for øget livskvalitet gennem mødet mellem mennesker,
samt at tilbyde lønnet og meningsgivende beskæftigelse og
derved bringe den enkelte guide tættere på uafhængighed af
offentlige ydelser

Der bliver serveret en
sandwich og 1 vand

Tilmelding
senest den 5. august på
sl.dk/sydjylland

Målet er at faciliterer møder mellem mennesker for at mindske
fordomme og øge forståelsen på tværs af samfundskel – og
derved at styrke sammenhængskraften i samfundet.
Mødested i Esbjerg udmeldes efter tilmeldings frist. Til dette
arrangement er der max 25 Pladser

Side 5

HJERNESMART PÆDAGOGIK
Oplæg ved Anette Prehn

FOKUS PÅ FAGET

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og
forfatter til en række bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses
betydning for socialt samspil og mental sundhed. Den røde tråd i hendes
formidling er at styrke menneskers praktiske evne til at håndtere livets
mange situationer og sociale samspil

Torsdag den 6. oktober
kl. 18:30 – 21:00
IBC Innovationsfabrikken
Birkemose 1, 6000 Kolding

HJERNESMART PÆDAGOGIK oplæg ved Anette Prehn
Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver
læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke end det
behøver at være. Anette Prehn løfter sløret for, hvordan man med små
ændringer kan skabe mere hjernesmarte rammer omkring læring. Hun
taler om, hvad “stierne i hjernen” og ”hjernens lommelygte” betyder for
læring og trivsel – og hvorfor vi alle bør have sort bælte i amygdalahåndtering. Børn bliver først resiliente, når vi udsætter dem for
relevante udfordringer – af tiltagende sværhedsgrad – og støtter dem i
at komme godt igennem dem. Stille og roligt skal børn og unge have
hjælp til at optrampe de relevante ”stier i hjernen” Men hvordan
stimulerer vi børn og unge, så de bliver resiliente, og hvad skal man
være særlig opmærksom på når man arbejder med udsatte børn og
Unge? Anette præsenterer også nogle af de værktøjer, hun har udviklet
til børn og unge, så de lettere forstår, hvad der foregår i hjerne, krop og
hjerte – herunder hvordan man kan regulere sine egne følelser i
hverdagen og styrker værdifulde stier i hjernen. Hun viser videoer og
giver eksempler, der skaber en “kæmpe øjenåbner” for alle, der er i
samspil med børn og unge i hverdagen. Værktøjerne kan du med det
samme gå hjem og bruge konkret som socialpædagog i dit samspil med
børn og unge

Der bliver serveret en let
anretning
samt kaffe og the

Tilmelding
senest den 6. september
på sl.dk/sydjylland

Side 6

UNGE I GRÅZONE PROSTITUTION
Oplæg v/ Pernille Bjernemose
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Onsdag den 2. november
Pernille Bjernemose arbejder til dagligt som ungekordinator ved
RedenUng Odense, som er et rådgivningstilbud til unge drenge, piger
og LBGTQ. RedenUng har sammen med forskere fra RUC og Aarhus
Universitet fået i alt 4,9 millioner kroner fra Velux-Fonden til et stort
forskningsprojekt om sugardating blandt unge.
Dette projekt sætter derfor, som det første forskningsprojekt i
Danmark, spot på sugardating blandt unge og undersøger bl.a. de
unges sociale baggrund og motiver for at udveksle sex for penge eller
gaver.Erfaringerne herfra skal være med til at give svar på hvorfor
unge indgår i sugardating, hvilke former for marginalisering de
oplever, samt hvilke indsatser der bedst kan hjælpe dem.

Unge i gråzoneprostitution.

Kl. 18:00 – 20:30
ECH Park
Stormgade 200,
6700 Esbjerg

Der serveres en sandwich
og vand kl. 18:00-18:30

Sugardating og gråzoneprostitution har fået stor opmærksomhed i
den danske offentlighed de senere år. Samtidigt får rådgivninger
som RedenUng stadig flere henvendelser fra unge, der oplever
problemer i forbindelse med sugardating, bl.a. social isolation,
stigmatisering og afhængighed af penge, gaver og
opmærksomhed.
Pernille vil i hendes oplæg fortælle om hvorledes man som
socialpædagog og fagperson kan spotte de unge og hvordan man
kan have den ”svære samtale” om gråzoneprostitution med de
unge. De seneste par år er der kommet flere og flere henvendelser
om udsatte unge, der veksler seksuelle ydelser for materielle
goder, oplægget vil omhandle hvilke baggrunde og udfordringer
unge der havner i gråzone prostitution har, hvorfor opsøger nogle
unge det, samt hvilke skadevirkninger der følger med
gråzoneprostitution.

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

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

