
SOCIALPÆDAGOGERNE
SYDJYLLAND

Vi ruster dig  
til fremtiden 

Arrangementer
i efteråret 2016

I Socialpædagogernes Landsforbund har vi besluttet at 
opruste vores indsats over for medlemmerne på en række  
centrale områder. Vi kalder den samlede indsats for Social
pædagogerne i fremtiden. Den omfatter blandt andet en 
styrkelse af medlemmernes arbejdsmiljø, et stærkt fokus 
på vores kernefaglighed samt et forsat arbejde for med
lemmernes vilkår via påvirkning af de politiske beslutnings
tagere, der har indflydelse på socialpolitikken.

I Kreds Sydjylland har vi i flere år udbudt medlemsar
rangementer med fokus på faget, den faglige udvikling og 
de faglige rammer. Fordi faglighed, trivsel og arbejdsmiljø 
hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Kreds 
Sydjylland vil også i 2016 tilbyde medlemmerne at deltage 
i en række møder med fokus på faget. Faktisk har kredsen 
besluttet, at netop dette medlemstilbud vil blive yderligere 
styrket som en del af arbejdet med Socialpædagogerne i 
fremtiden.

Vores tilbud skal komme flest mulige medlemmer til gode, 
og derfor arrangeres møderne rundt om i vores geografiske 
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
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FOKUS PÅ FAGET

FAMILIEPLEJERNES DAG
Signalstærke børn
Ved Anja Sigvard Nielsen 
Torsdag 1. september kl. 11.0013.00
Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4, Kolding
Læs mere side 2

Ikke alle sår er synlige
Ved Ann-E. Knudsen
Mandag 5. september kl. 18.3021.00
Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200, Esbjerg
Læs mere side 2

Viljen til at ville giver evnen til at kunne
Ved Lone Hertz 
Mandag 10. oktober kl. 18.3021.30 
Bramdrupdam Hallerne
Bramdrup Skovvej 110, Kolding
Læs mere side 3 

Den personlige fortælling som øjenåbner
– Foredrag og fortællekoncert
Ved Birgitte Vange og Mathilde Falch 
Tirsdag 1. november kl. 18.3021.30
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 3, Vejen
Læs mere side 4 

Rebellens arbejde med udsatte borgere 
Ved Ole Sørensen – ”Rebellen fra Langeland”
Tirsdag 22. november kl. 18.3021.30
Esbjerg Konference Hotel
Stormgade 200, Esbjerg
Læs mere side 3



Familieplejernes dag

Torsdag 1. september 
kl. 11.0013.00
Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4, Kolding

Oplæg ved Anja Sigvard Nielsen. Signalstærke børn er 
som små mere grædende, sensitive, larmende, krævende, 
tryghedssøgende, intense og fysisk aktive, end børn almin
deligvis er. Børnene er svære at trøste, vil hænge på mor, 
far eller pædagog hele tiden, har svært ved at rumme besøg 
og forandringer, og de sover og spiser ustabilt og uroligt. 
De lidt større børn farer omkring, er ekstremt nysgerrige, 
klatrer på alt, taler meget og højt, og kan ikke sidde stille.

Der er et tabu om at være forælder til et uroligt barn, fordi 
mange føler sig utilstrækkelige, når det er svært at trøste 
og putte barnet eller at få barnet til at opføre sig ”pænt”. 
Forældre til signalstærke børn fortæller om ensomhed, 
problemer med opstart i vuggestue, børnehave og skole 
samt ikke mindst stor tristhed over, at andres ”gode råd” 
bliver til en følelse af ikke at kunne leve op til forvent
ningerne.

Foredraget sætter fokus på børnenes personlighedstræk, 
forældrenes tanker og bekymringer, redskaber, der kan 
lette dagligdagen for både barn og voksne, anerkendende 
metode, så børnene trods udfordringerne udvikler et godt 
selvværd, samt følelsesregulering og udvikling af empati. 

Anja Sigvard Nielsen er socialrådgiver 
og børnefamiliekonsulent med speciale 
i sensitive/signalstærke børn, børn med  
angst og selvskadende adfærd, og udad-
reagerende børn. Hun har arbejdet med 
børn og familier i 21 år, de sidste fire år 
med egen konsulentvirksomhed, hvor 
hun rådgiver familier og fagpersoner og 

leverer kurser. Anja har udgivet bøgerne ”Signalstærke Børn” 
og ”Anerkendt Barn”. Læs mere på www.signalstærkebørn.dk 
og www.forkanter.dk. 

Fagområde: Alle interesserede medlemmer er velkomne. 

NB. I forbindelse med arrangementet holdes årsmøde for 
familieplejerne fra kl. 9.00-11.00. indkaldelse hertil samt 
dags orden m.v. udsendes særskilt via mail til familieplejere, 
der er medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland.

Mandag 5. september 
kl. 18.30  21.00
Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200, Esbjerg

Oplæg ved AnnE. Knudsen. Traumer ændrer hjernen – 
men det gør relation også. Svigtende koncentration skyldes 
ofte påtrængende erindringer.

Nogle børn er mere sårbare end andre. Nogle gange skyldes  
det noget neuralt, andre gange er det let at få øje på opvækst
vilkårene som begrundelse. Men uanset om det handler om 
hjerner eller opvækst, så har alle professionelle brug for at 
vide, både hvordan man skelner mellem disse børn, og hvad 
vi kan gøre for at afhjælpe problemerne.

Hvordan påvirker en traumatisk opvækst hjernen og dens 
udvikling? Er det en stressreaktion, når udsatte børn hele 
tiden kan være i alarmberedskab, klar til kamp eller flugt? 
Hvordan arbejder vi med disse børns skyld og skam over 
de følelser, de rummer, og det faktum, at de kan have svært 
ved at styre dem? 

Hvorfor er der forskel på pigers og drenges krisereaktioner, 
hvornår er det for sent at træne empati, og endelig – hvor
dan bliver ansvarlige voksne basis for mønsterbrud?

Dette foredrag er målrettet voksne, som arbejder med ud
satte og sårbare børn.

Ann-E. Knudsen er cand. mag. i dansk 
og psykologi, lektor, forfatter, debat-
tør og foredragsholder. Har medvirket 
i flere radio- og tv-programmer. Har 
været protektor for Psykiatrifonden, 
er protektor for Dyspraksiforeningen 
og ambassadør for Landsforeningen 
Børns Voksenvenner. Har siden 2011 
deltaget i et forskningsprojekt om 
”Frem tidens folkeskole” sammen med 

N.J. Fjordsgades Skole i Aarhus, Steen Hildebrandt, Hans 
Henrik Knoop og skoleleder Jette Bjørn Hansen. Læs mere på 
ann-e-knudsen.dk 

Fagområde: Børn og unge.

Signalstærke børn Ikke alle sår er synlige 



Mandag 10. oktober kl. 18.3021.30 
Bramdrupdam Hallerne
Bramdrup Skovvej 110, Kolding

Oplæg ved Lone Hertz. Hvem bærer egentlig ansvaret for 
samfundets ligegyldighed over for handicapverdenen, og 
hvad gør vi ved denne holdning samt ved fordommene om 
vores handicappede medborgere.

Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil rejse – og også komme 
med nogle bud på, hvad der skal til for at skabe forbedringer.  

Blandt andet er det vigtigt at: 
•  overvurdere frem for at undervurdere det enkelte  

menneskeskes evner og ressourcer.
• være positive og skabe tro og selvværd.
• skabe synlighed for den enkelte.
• indleve sig. 
• bekæmpe kassetænkningen. 

Lone Hertz er ikke alene en af vores 
mest populære og prisbelønnede 
skuespillere, kendt fra et hav af store  
film- og teaterroller. Hun har også  
instrueret, været teaterdirektør og rek-
tor for Statens Teaterskole (nu  Skolen  
for scenekunst). Desuden er hun for-
fatter og foredragsholder og ikke 
mindst kendt for – foranlediget af sit 

eget handicappede barn Thomas – sit arbejde med at skabe 
holdningsændringer blandt politikerne omkring behandlingen 
af vores medborgere med handicap. I 1992 skrev hun bogen 
”Sisyfosbreve”, der åbenhjertigt skildrer sønnens lange syg-
domsforløb. 
Læs mere på www.lonehertz.dk.

Fagområde: Handicap.

Tirsdag 22. november kl. 18.3021.30
Esbjerg Konference Hotel
Stormgade 200, Esbjerg
 
Oplæg ved Ole Sørensen – ”Rebellen fra Langeland”, der 
valgte praktikken frem for bøgerne og betragter sig selv 
som en oversavet bonderøv, der gik hen og blev Kloge Åge. 

Oplægget vil ikke mindst handle om Ole Sørensens syn på 
det offentlige system, hvor det ikke er nogen hemmelighed, 
at han har haft det svært med at passe ind i Socialtilsynets 
kvalitetsmodel.

Ole Sørensen vil blandt andet fortælle historien om ”Hjør
nets” udvikling fra en lille hyggelig daginstitution til en døgn
institution, som bliver mere og mere kvalt af bureaukrati 
og kontrol, der ikke giver mening, og om brugerindflydelse 
som en årelang proces. 

Hvorfor er man alternativ, kontroversiel og en rebel, blot fordi  
man forsøger at behandle folk ordentligt, spørger han.  

Hør meget mere om den tidligere leder af bo og værestedet  
”Hjørnet”, nu kommunal psykiatrichef, der gerne fylder en 
bus og tager socialt udsatte med på indkøbstur til Tyskland.

Ole Sørensen var daglig leder af  
”Hjørnet”, bo- og værestedet for Lange-
lands misbrugere og psykisk syge, som 
han selv havde startet op. Hans utra-
ditionelle ledelsesstil var imidlertid  
for meget for Socialtilsyn Syd, der 
”dumpede” stedet. Det tvang kommunen  
til at omstrukturere, så Ole Sørensen  
i dag er overordnet leder af Social-

psykiatri Langeland. Ikke mindste DR1-serien ”Rebellen fra 
Langeland” har været med til at gøre Ole Sørensen,  hans  
arbejde og hans holdninger kendt i hele landet.

Fagområde: Psykiatri og misbrug.

Viljen til at ville  
giver evnen til at kunne 

Rebellens arbejde med 
udsatte borgere 



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 
ungdoms psykiatrien (p.t. Ungdoms-
psykia trisk dag- og døgnafsnit i Aaben-
raa) og freelancejournalist i sit firma  

Lægens ord. Har skrevet bogen ”Set, hørt og forstået – inspi-
ration til åben dialog og netværksmøder” (2015). Læs mere på 
laegensord.dk 

 
Mathilde Falch, 27 år, er sangerinde 
og sangskriver, der senest har udgivet 
albummet ”Alle Taler” (2015). Mathilde  
skriver nærværende, personlige og 
catchy sange på dansk. Som 16-årig  
udviklede hun en spiseforstyrrelse, der  
var så alvorlig, at hun blev ind lagt  
på psykiatrisk hospital i seks måneder.  
Da hun blev udskrevet, flyttede hun i 

egen lejlighed i Vordingborg med sin guitar og sit keyboard. 
Fyldt med ny livslyst begyndte hun at dele sine følelser og 
tanker i sange, der ikke lægger fingrene imellem. Mathilde  
er ambassadør for Landsforeningen SIND. Læs mere på  
www.mathildefalch.dk. 

Fagområde: Alle. 

Tirsdag 1. november kl. 18.3021.30
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 3, Vejen
 
Oplæg ved Birgitte Vange. Hvad kan du lære af dine borg
eres, brugeres eller patienters for tæl linger? Hvordan får du 
deres hjælp til at skabe vendepunkter og succeser, så de får 
det bedre, udvikler sig og gradvist bliver uafhængige af dig?

Mathilde Falch deler modigt sin personlige udviklingshistorie  
med os i ord og musik. Hun har haft en svær psykisk lidelse 
som mange af dem, vi arbejder med. Nu er hun musiker og 
foredragsholder, som gør en forskel for andre mennesker.

I bogen ”I morgen var jeg altid en løve” (2008) fortæller den 
norske psykolog Arnhild Lauveng om sine 10 år som psyki
atrisk patient med skizofreni, selvskade, selvmordsforsøg, 
langvarige indlæggelser og tvang. 

Bogen blev en øjenåbner, der udfordrede min forståelse af 
mig selv som fagperson og det system, jeg arbejdede i. Her 
var en kvinde, der havde været patient som dem, jeg arbej
dede med, og nu var hun psykolog i psykiatrien.

Hendes fortælling om gode og dårlige oplevelser i behand
lingssystemet fik mig til at overveje, hvordan jeg selv agerede  
over for de mennesker, jeg forsøgte at hjælpe. Bogen udfor
drede i den grad min tænkning om ”dem” og ”os”.

Med udgangspunkt i fortællekoncerten med Mathilde 
invi terer jeg deltagerne til dialog og refleksion over det, 
der bevægede, gjorde indtryk, gav associationer til egne 
oplevel ser og åbnede for nye tanker. 

Fortællekoncert ved Mathilde Falch. Indimellem mine 
sange fortæller jeg om, hvordan anoreksien begyndte for 
mig, hvordan det var at være fanget i anoreksiens fængsel, 
og hvordan jeg blev indlagt. Om at miste håbet og troen på, 
at livet kunne komme tilbage til mig. Og ikke mindst om den 
dag, håbet kom tilbage, og jeg begyndte at tage kampen op 
mod anoreksien og cuttingen. Om hvordan jeg fandt ud af, at 
det hjalp mig at skrive mine følelser og tanker ned. 

De enkelte arrangementer vil blive annonceret i Social
pædagogen, og indbydelse vil blive udsendt til vores til
lidsrepræsentanter pr. mail. Tilmeldingsfrist vil fremgå 
af indbydelsen. 
Medbring et print af bekræftelsen på din tilmelding, da 
den fungerer som dokumentation. 

Vigtigt … 
Meld afbud, hvis du bliver forhindret. Der er stor efter
spørgsel på arrangementerne og et  begrænset antal 
deltagere. Hvis du glemmer at melde afbud, optager du 
plads for en kollega, der gerne ville have været med.
 
Det er gratis at deltage.

VESTKRAFTGADE 1, 2. · 6700 ESBJERG · TLF. 72 48 62 50 · EMAIL: SYDJYLLAND@SL.DK · WWW.SL.DK/SYDJYLLAND

Den personlige fortælling 
som øjenåbner

AKTIVITETSPROGRAMMET / NYHEDSBREVET UDSENDES PR. MAIL. 
HUSK AT GIVE OS BESKED, HVIS DU FÅR NY MAILADRESSE.

INDBYDELSE OG TILMELDING


