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Set, hørt og forstået

– Inspiration til åben dialog og netværksmøder  

i socialpædagogisk arbejde

Ved Birgitte Vange 

Torsdag 21. januar kl. 18.30-21.30

Bramdrupdam Hallerne

Bramdrup Skovvej 110, Kolding

Læs mere side 2

Socialpædagogen, professionen 

og kernefagligheden

– Aktuelle tendenser og fremtidige udfordringer 

Ved Bent Madsen

Torsdag 11. februar kl. 18.30-21.30

Vejen Idrætscenter

Petersmindevej 1, Vejen

Læs mere side 2

Læring med kroppen forrest 

– Når hjerneforskning og pædagogik krydser klinger 

Ved Kjeld Fredens 

Mandag 14. marts kl. 18.30-21.30 

Vejen Idrætscenter

Petersmindevej 1, Vejen

Læs mere side 3 

Demens og udviklingshæmning 

Ved Lisbeth Hyldegaard

Onsdag 13. april kl. 18.30-21.30

Hotel Harmonien

Gåskærgade 19, Haderslev

Læs mere side 3 

Når børn bliver pårørende 

Ved Birthe Møller

Mandag 23. maj kl. 18.30-21.30

Socialpædagogerne Sydjylland

Vestkraftgade 1, 3., Esbjerg

Læs mere side 4

FOKUS PÅ FAGET

Vi ruster dig 
til fremtiden 

I Socialpædagogernes Landsforbund har vi besluttet, at vi 

de næste par år vil opruste vores indsats over for medlem-

merne på en række centrale områder. Vi kalder den samlede 

indsats for Socialpædagogerne i fremtiden. Den omfatter 

blandt andet en styrkelse af medlemmernes arbejdsmiljø, et 

stærkt fokus på vores kernefaglighed samt et forsat arbejde 

for medlemmernes vilkår via påvirkning af de politiske be-

slutningstagere, der har indflydelse på socialpolitikken.

I Kreds Sydjylland har vi i en årrække udbudt medlemsarran-

gementer, der sætter fokus på faget, den faglige udvikling og 

de faglige rammer. Fordi faglighed, trivsel og arbejdsmiljø 

hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Kreds Syd-

jylland vil også i 2016 tilbyde medlemmerne at deltage i en 

række møder med fokus på faget. Faktisk har kredsen beslut-

tet, at netop dette medlemstilbud vil blive yderligere styrket 

som en del af arbejdet med Socialpædagogerne i fremtiden.

Vores tilbud skal komme flest mulige af vores medlemmer til 

gode, og derfor er møderne arrangeret rundt om i vores geo-

grafiske område. Det er ikke sikkert, at netop de møder, du 

kunne tænke dig at deltage i, finder sted lige i nærheden af 

dig. Alligevel vil vi opfordre dig til at fylde bilen med kolleger 

og deltage i møderne, så I sammen kan få en god kollegial 

aften med spændende oplæg og diskussioner.

Michael Madsen, 

kredsformand



Set, hørt og forstået 

– Inspiration 

til åben dialog 

og netværksmøder  

i socialpædagogisk 

arbejde

Torsdag 21. januar kl. 18.30-21.30

Bramdrupdam Hallerne

Bramdrup Skovvej 110, Kolding

Oplæg ved Birgitte Vange. Som uddannede i en profession 

udvikler vi kompetencer og klarsyn i bestemte retninger.  

Jo mere vi bliver eksperter på et felt , des mere svækkes vores 

helhedssyn. Samtidig forventer vi af os selv, at vi som eksper-

ter har løsninger på folks problemer og ved, hvad der er godt 

at gøre. 

Åben dialog blev udviklet i distriktspsykiatrien i Lapland for 

30 år siden og oprindelig anvendt i samarbejdet mellem men-

nesker med psykoser og skizofreni, deres pårørende og de 

professionelle i psykiatri og socialvæsen. 

Udgangspunktet for Åben dialog er, at enhver er ekspert i sit 

eget liv, og at de pårørende har vigtig viden og indsigt i, hvad 

der kan være godt at gøre. Man samles på netværksmøder 

med det formål, at alle bliver set, hørt og forstået. For kun 

gennem fælles forståelse og dialog opstår de gode løsninger, 

der fører til udvikling. Man kunne også kalde det bruger- og 

pårørendedreven innovation.

Under workshoppen ser vi på, hvordan du kan anvende den-

ne tilgang i dit socialpædagogiske arbejde, så forandring og 

udvikling skabes i fællesskab mellem borgeren, de pårøren-

de og dig som den professionelle.

Birgitte Vange er speciallæge i børne- 

og ungdomspsykiatri samt journalist. 

Har arbejdet med Åben dialog under  

12 års ansættelse i Ungdomspsykiatrien 

i Augustenborg. Deler sit arbejdsliv  

mellem at være overlæge i Børne- og 

ungdomspsykiatrien (p.t. Kolding Syge-

hus) og freelancejournalist i sit  

firma Lægens ord. Har skrevet bogen 

”Set, hørt og forstået – inspiration til åben dialog og  

netværksmøder” (2015). Læs mere på laegensord.dk 

Fagområde: Alle. 

Socialpædagogen, professionen 
og kernefagligheden

– Aktuelle tendenser og fremtidige udfordringer

Torsdag 11. februar kl. 18.30-21.30

Vejen Idrætscenter

Petersmindevej 1, Vejen

Oplæg ved Bent Madsen. Socialpædagogerne og det social-

pædagogiske fag befinder sig som alle andre velfærdspro-

fessioner i en omstillingsfase, hvor nye socialpædagogiske 

opgaver skal løses på nye måder. 

For den enkelte socialpædagog er udfordringen at kunne 

handle i kendte og ukendte pædagogiske situationer med en 

klar bevidsthed om en faglig identitet, der er forankret i den 

socialpædagogiske profession. 

Udfordringen for professionen er at udvikle en fælles stra-

tegi for, hvordan socialpædagogerne kan synliggøre deres 

arbejde gennem nye fortællinger om omsorg, trivsel, læring, 

deltagelse og medborgerskab. 

Det er et spørgsmål om at italesætte både processerne og 

resultaterne, så de rækker ud over den enkelte arbejdsplads. 

Det stiller krav om at skabe tydelige rum, rammer og ressour-

cer for faglig udvikling midt i det hektiske hverdagsliv.

Bent Madsen er cand.pæd.pæd., profes-

sionsforsker, konsulent og forfatter.  

Har i en lang årrække arbejdet med  

udviklings- og forskningsprojekter som 

lektor ved professionshøjskolen UCC, 

leder af Nationalt Videncenter for Inklu-

sion og Eksklusion (NVIE) samt lektor 

ved Aarhus Universitet (DPU). Arbejder 

nu som selvstændig i InklusionsAkade-

miet med udviklings- og forskningsprojekter om udsatte 

børn, unge og voksne i flere kommuner. Læs mere på  

www.inklusionsakademiet.dk 

Fagområde: Alle. 



Læring med 
kroppen forrest 

– Når hjerneforskning og pædagogik krydser klinger 

Mandag 14. marts kl. 18.30-21.30 

Vejen Idrætscenter 

Petersmindevej 1, Vejen

Oplæg Ved Kjeld Fredens. Hvad kan hjerneforskningen for-

tælle om læring i dag, og hvad dukker der op af ny viden, når 

hjerneforskning og pædagogik krydser klinger? 

Et af de mest interessante bud handler om, at kroppen er 

fundament for den kognitive udvikling – både for tilegnelse 

af konkret og abstrakt viden. 

Det er ikke hjernen, der lærer, men individet, og individet er 

en helhed af hjerne, krop og omverden. 

Kjeld Fredens vil vise, hvorledes læring er en koordinering af 

disse tre elementer og med kroppen som omdrejningspunkt.

Kjeld Fredens er adj. professor ved  

ReCreate, Aalborg Universitet, Institut 

for Læring og Filosofi. Er læge og har 

været hjerneforsker ved Aarhus Univer-

sitet, seminarierektor, udviklings- og 

forskningschef ved Vejlefjord Neuro-

center og vismand i Kompetencerådet. 

Forfatter til ”Mennesket i hjernen”  

(Hans Reitzels Forlag, 2012).

Fagområde: Alle. 

Demens og udviklingshæmning 

Onsdag 13. april kl. 18.30-21.30

Hotel Harmonien

Gåskærgade 19, Haderslev

Oplæg ved Lisbeth Hyldegaard. Personer med udviklings-

hæmning har i mange tilfælde større risiko for at udvikle  

demens. Det er vigtigt at være opmærksom på de tidlige tegn 

på demens, så udviklingshæmmede med demens kan få god 

pleje og omsorg og sikres den bedst mulige livskvalitet.

Vi vil komme ind på følgende emner:

• Hvad er demens?

• Hvilke tegn ses hos udviklingshæmmede?

• Tilstande,  der kan give demenslignende symptomer.

• Observationsskemaer.

• Udredning.

• Fra udvikling til afvikling – dilemmaer og etik. 

En række socialfaglige metoder og tilgange 

 vil blive gennemgået:

• Personcentreret pleje og grundlæggende behov.

• Marte Meo.

• Livshistorie/Reminiscens.

• Gently Teaching. 

• Musikterapi. 

• Fysiske aktiviteter og motion. 

• Sanseintegration. 

• Kommunikation (Verbal /nonverbal). 

• Neuropædagogik. 

• Atlas-modellen. 

Lisbeth Hyldegaard er soc.d. i  

socialt arbejde samt NLP Practitioner 

i coaching, kommunikation, ledelse 

og trivsel. Udviklings- og demenskon-

sulent i Skanderborg Kommune siden 

1996 med opgaver vedr. både ældre og 

udviklingshæmmede. Er medforfatter 

til bogen ”Friluftsdagcenter for mode-

rat til svært demente borgere” og har 

udviklet Atlas-modellen (en kortlægningsmodel). Har mange 

års undervisningserfaring, f.eks. på ”huskurser” for bosteder 

med udviklingshæmmede via VISS, Sølund.

Fagområde: Handicap. 
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Når børn 
bliver pårørende 

Mandag 23. maj kl. 18.30-21.30

Socialpædagogerne Sydjylland

Vestkraftgade 1, 3., Esbjerg

Oplæg ved Birthe Møller. Når en far eller mor bliver syg, bli-

ver hele familien ramt. Der tilbydes både terapi og grupper til 

mange pårørende ved kræft, dødsfald, ulykker, psykisk syg-

dom eller misbrug, men i mange år glemte man, at familiens 

børn også blev pårørende. 

I dag ved vi, at børn har brug for at blive set, hørt, mødt og 

respekteret, men en familie i krise har ofte ikke overskud til 

dette. Derfor er det vigtigt, at alle, der er omkring børnene, 

har viden og mod til at være sammen med dem om det, der 

er svært. 

Når man som professionel skal snakke med børnene, har 

man som regel en uddannelse, der giver en generel viden.  

Og mange har særlige interesseområder. 

Jeg har i mange år arbejdet med familiesamtalen i psykiatri-

en som et tilbud til familier, hvor far eller mor har en psykisk 

lidelse. Denne aften sætter vi særligt fokus på: 

Voksnes psykiske lidelsers betydning for nærvær, tilknytning 

og kontakt – Betydningen i tilknytning til børnene i familien 

– Børnenes behov – Børnenes reaktionsmønstre – Den pro-

fessionelles rolle – At møde barnet. 

Aftenen vil både indeholde oplæg og debat.

De enkelte arrangementer vil blive annonceret i 

Socialpædagogen, og indbydelse vil blive udsendt til 

vores tillidsrepræsentanter pr. mail. 

Tilmeldingsfrist vil fremgå af indbydelsen.

Arrangementerne er for medlemmer af 

Socialpædagogerne Sydjylland. 

Husk at medbringe et print af bekræftelsen på 

din tilmelding til arrangementet, da den fungerer 

som dokumentation. 

Birthe Møller er uddannet socialråd-

giver og psykoterapeut med en efter-

uddannelse inden for DAT (Dialektisk 

Adfærds Terapi) i forbindelse med 

ansættelse i voksenpsykiatrien samt 

en etårig efteruddannelse i spædbarns-

terapi. Har siden 1995 været selvstændig 

psykoterapeut og undervist i forskelligt 

regi. Fra 2002-2014 var hun samtidig 

deltidsansat socialrådgiver og behandler i voksenpsykia-

trien. Har i alle årene været med i en arbejdsgruppe omkring 

børn af psykisk syge og familiesamtalen.

Fagområde: Børn og unge samt Psykiatri.

I N D B Y D E L S E  O G  T I L M E L D I N G

Vigtigt … 

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. 

Der er stor efterspørgsel på vores arrangementer og 

kun plads til et begrænset antal deltagere. 

Hvis du glemmer at melde afbud, optager du pladsen for 

en kollega, som gerne ville have været med.

Det er gratis at deltage.


