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Arrangementer 
i foråret 2017

Inklusion og socialpædagogisk praksis

Ved Pernille Hviid 

Torsdag 19. januar kl. 18.30-21.30

Bramdrupdam Hallerne

Bramdrup Skovvej 110, Kolding

Læs mere side 2

Livet efter arbejdslivet

– Livskvalitet i den tredje alder

Ved Lone Kühlmann 

Onsdag 22. februar kl. 16.00-18.00

Danhostel Esbjerg Vandrerhjem

Gl. Vardevej 80, Esbjerg

NB. Inden arrangementet holdes årsmøde for 

Seniorsektionen

Læs mere side 2

Vores indre kode

– Hvem er vi, hvem kan vi blive?

Ved Lone Frank 

Torsdag 9. marts kl. 18.30-21.30

Vejen Idrætscenter

Petersmindevej 3, Vejen

Læs mere side 3

Lev sundt

– Nye vaner, ny livsstil

Ved Bente Skov Pedersen

Mandag 3. april. kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Læs mere side 3

KRAP

– Kognitiv, Ressourcefokuseret 

og Anerkendende Pædagogik

Ved Peter Storgård 

Onsdag 3. maj kl. 18.30-21.30

Hotel Europa

H P Hanssens Gade 10, Aabenraa

Læs mere side 4 

Medlemsmøder 
med fokus på faget

I Socialpædagogernes Landsforbund har vi fokus på det, 

vi kalder Socialpædagogerne i fremtiden. Det indebærer 

mange aktiviteter, der skal være med til at højne trivslen på 

arbejdspladsen – stærkere kernefaglighed og bedre løn- og 

arbejdsvilkår. For hvis vi ikke i tilstrækkelig grad kan udfolde 

vores kernefaglighed i de rammer, der bliver stillet til rådig-

hed for at løse opgaverne, kommer vores trivsel på jobbet 

under pres.

Blandt andet derfor er det vigtigt at styrke italesættelsen af 

vores socialpædagogiske kernefaglighed, så vi kan redegøre 

for ”mellemregningerne” bag de resultater, vi opnår, over for 

dem, der beslutter de rammer og ressourcer, der afsættes til 

omsorgen for de udsatte grupper i samfundet. I 2017 – som 

jo er valgår i kommunerne – har vi besluttet at styrke dette 

arbejde.

Kredsens mangeårige tradition med at tilbyde faglige med-

lemsmøder er med til at udvikle og styrke vores faglige iden-

titet og vores kernefaglighed. Vi gør det, fordi faglighed, 

trivsel og arbejdsmiljø hænger sammen og er hinandens 

forudsætninger. Kreds Sydjylland inviterer også i 2017 til en 

række faglige medlemsmøder, og i dette program kan du få 

et overblik over de spændende arrangementer i foråret.

Fyraftensmøderne skal komme flest mulige medlemmer til 

gode, og derfor arrangeres møderne rundt i vores geografi-

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

tænke dig at deltage i, finder sted 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. God fornøjelse!

Poul Flack-Jensen,

 konstitueret kredsformand



Inklusion og 
socialpædagogisk praksis 

Torsdag 19. januar kl. 18.30-21.30

Bramdrupdam Hallerne

Bramdrup Skovvej 110, Kolding

Oplæg ved Pernille Hviid. Inklusion er i dag en af de stør-

ste fordringer til pædagogisk praksis inden for det special-,  

social- og almenpædagogiske område. 

Men hvordan skal inklusion egentlig forstås – og praktise-

res? Og er inklusion så meget anderledes end integration, 

rummeligheds- og fællesskabspædagogik? 

Foredraget inviterer til en diskussion af inklusionens former. 

Snarere end at jeg svarer på, hvad ”den rigtige” inklusions-

praksis er, vil jeg præsentere en ”nøgle”, hvormed I kan un-

dersøge jeres egen praksis. Overveje den, holde fast i den og 

måske forandre den. 

Nøglen er ikke relateret til en bestemt gruppe mennesker, 

der skal inkluderes, men har almen gyldighed. Eksemplerne 

vil være varierede, i princippet fra børn med dysleksi til med-

lemmer af Hells Angels. 

Pernille Hviid er en dygtig formidler, 

som kan koble teori og praksis, så det 

giver mening for tilhørerne. Pernille 

Hviid er uddannet pædagog og cand.

psych. ph.d. Er ansat som lektor i 

udviklingspsykologi ved Institut for 

psykologi på Københavns Universitet, 

hvor hun blandt andet forsker og 

underviser i børns udvikling. Derudover 

er hun stærkt optaget af børnepolitiske spørgsmål og har 

været medlem af Børnerådet i otte år. Her har hun blandt 

andet været med til at udforme bekendtgørelsen om 

pædagogiske læreplaner for børn i dagtilbud.

Fagområde: Alle.

Livet efter arbejdslivet
– Livskvalitet i den tredje alder 

Onsdag 22. februar kl. 16.00-18.00

Danhostel Esbjerg Vandrerhjem

Gl. Vardevej 80, Esbjerg

Oplæg ved Lone Kühlmann, som kaster et kritisk, humori-

stisk blik på vores forestillinger om alderdommen. Hun viser 

ud fra den nyeste forskning, hvordan utrolig mange ”sandhe-

der” bygger på fordomme og uvidenhed.

I gamle dage sagde man om konfirmander, at de trådte ind i 

de voksnes rækker. Det bliver ikke sagt direkte, men det lig-

ger i luften, at når man pensioneres, træder man ud af dem 

igen! Man er ikke længere voksen, man er ældre. Ikke længe-

re en del af, men et problem for samfundet.

Lone Kühlman gør op med elendighedsretorikken, der gør 

alle ældre til ofre, og påviser, hvordan vi som samfund kan 

vælge at anskue ældre voksne som en ressource eller som en 

belastning. Ligesom hvert enkelt menneske selv kan vælge 

at se sin alderdom som dødens forgård eller som en del af 

livet. Resultatet bliver i vid udstrækning derefter. 

Den videnskabeligt 

dokumenterede pointe 

er, at man ikke holder 

op med at udvikle sig, 

fordi man bliver 

gammel. Man bliver 

gammel, fordi man 

holder op med at 

udvikle sig.

Lone Kühlmann er journalist og 

forfatter samt en engageret, populær 

og provokerende foredragsholder. 

Hun er levende optaget af samfundet, 

samtiden, samlivet og livet generelt. 

Det kommer tydeligt frem i hendes 

forfatterskab, hvor hun belyser mange 

forskellige emner, lige fra sikkerheds-

politik til ligestilling. Blandt andet har 

hun udgivet bøgerne ”Det skal se nemt ud”, ”I medgang og 

medgang” og ”Afskaf alderdommen”. De seneste mange 

år har hun været formand eller bestyrelsesmedlem i 

forskellige organisationer og deltager hyppigt i debatter 

på tv og i radioen. 

Fagområde: Alle. 

NB. Arrangementet med Lone Kühlmann er for alle interes-

serede medlemmer i kredsen. Forinden – kl. 14.00-16.00 – hol-

des årsmøde for Seniorsektionen, som er forbeholdt Senior-

sektionens medlemmer.



Vores indre kode 
– Hvem er vi, 
hvem kan vi blive?

Torsdag 9. marts 

kl. 18.30-21.30 

Vejen Idrætscenter

Petersmindevej 3, 

Vejen

Oplæg ved Lone Frank. Hvad er det egentlig, der former vo-

res personlighed? Og hvorfor er man robust, sensitiv, indad-

vendt eller udadvendt?  Vi går alle rundt med nogle vage for-

modninger om, hvordan livet har gjort os til dem vi er. Men 

holder de?

I den prisbelønnede dokumentar ”Genetic Me” tager Lone 

Frank os på en fascinerende rejse ind i den nyeste forskning, 

som med et kig på gener og hjerner afslører, hvad der faktisk 

foregår. Vi ser hele filmen, får desuden Lone Franks personli-

ge historie og hører om de overraskende opdagelser af, hvad 

arv og miljø i virkeligheden betyder – og navnlig ikke betyder 

– for vores psykologi.

Foredraget giver forståelse for, hvordan vores gener og vores 

miljø spiller sammen hele livet og åbner nye døre til, hvor-

dan vi kan forandre os. Denne indsigt kan gøres til redskab i 

dagligdagen, når vi møder udfordringer i os selv og i andres 

reaktioner. 

Lone Frank er forfatter og journalist 

med en baggrund som hjerneforsker. 

Foruden sit virke som foredragsholder 

er hun fast tilknyttet Weekendavisen 

og kendt som en markant debattør og 

meningsdanner i forhold til sundhed, 

medicin, psykologi og etik. Ud over 

at have skrevet til førende uden-

landske tidsskrifter som The Guardian 

og Newsweek har Lone Frank arbejdet med radio, tv og 

film. Hun har produceret flere videnskabsserier for DR2 og 

skrevet og medvirket i den prisbelønnede internationale 

dokumentar ”Genetic Me” (2014). Sideløbende har hun 

foreløbig skrevet fem bøger, senest ”Lystens pioner” (2016). 

Lone Frank har modtaget en række danske og internationale 

priser for sin formidling.

Fagområde: Alle.

Lev sundt
– Nye vaner, ny livsstil

Mandag 3. april  kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Oplæg ved Bente Skov Pedersen. Hvordan kan vi leve sundt 

uden at blive ekstreme i forhold til os selv og dem, vi arbej-

der med? – Hvordan kan vi indføre nye vaner til f.eks. udvik-

lingshæmmede, børn, unge, ældre og børnefamilier uden at 

behøve at gå på kompromis med alt det, vi godt kan lide?  

– Kan vi ændre livsstil, så det får betydning for adfærd, triv-

sel, sundhed og indlæringsevne?

En lille case: Peter på 18 år er flyttet til et tilbud for unge ud-

viklingshæmmede. Han har måske ADHD og er en lille, spin-

kel, undervægtig og bleg fyr. Desuden er han storryger. 

Peter er opvokset med en ensidig kost og spiser kun ”sin 

egen” mad. Maden på bostedet er en tand for sund og frem-

med for ham, og han foretrækker pizza, lasagne, burgere fra 

McDonalds og Burger King, toastbrød med smør, kødpølse 

og ketchup samt chips, slik og cola. I weekenden står den på 

hyggeligt samvær med chips, øl og sprut. Peter indtager ca. 

400 g sukker om dagen, men kun ganske få vigtige nærings-

stoffer. Han er konstant rastløs, 

forstyrrer undervisningen 

på STU-uddannel-

sen, fordi han ikke 

kan koncentrere sig 

– eller falder i søvn 

hen over bordet.

Kan vi hjælpe Peter 

til en sundere livsstil? 

– Kan vi give dig og ham redskaber 

til at tackle hans udfordringer 

omkring kost? – Kan vi ændre hans 

og andres vaner og adfærd, og 

hvad vil det kræve? 

Bente Skov Pedersen har otte års 

erfaring med sund kost til udviklings-

hæmmede fra sit daglige arbejde som 

økonoma på et ungdomskollegium 

for udviklingshæmmede i Kolding. 

Er uddannet voksenunderviser, certifi-

ceret vægtkonsulent, kostvejleder og 

Sense-konsulent. Ved siden af sit faste 

arbejde driver hun firmaet “Skovs mad 

med mere”, der tilbyder kostvejledning/vægttab, konsulent-

bistand, kurser og foredrag om kost. Tilbuddet gælder også 

udviklingshæmmede, evt. med pædagoger, forældre 

eller andre støttepersoner som ledsagere. Læs mere på 

skovsmadmedmere.dk

Fagområde: Alle. 



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

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

C
ar

l A
n

ch
er

 –
 Jo

u
rn

al
is

ti
k,

 K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 &
 P

R
 · 

La
yo

u
t:

 w
w

w
.n

il
sh

en
ri

k.
d

k 
· I

ll
u

st
ra

ti
o

n
er

: G
er

t 
E

il
en

b
er

g
er

SYDJYLLAND

KRAP
– Kognitiv, Ressourcefokuseret og 
Anerkendende Pædagogik 

Onsdag 3. maj kl. 18.30-21.30

Hotel Europa

H P Hanssens Gade 10,  Aabenraa

Oplæg ved Peter Storgård. KRAP er et ca. 12 år gammelt pæ-

dagogisk koncept, funderet i den anerkendende tilgang til 

andre mennesker og kendetegnet ved en systematisk inddra-

gelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved 

en udpræget vægtning af det positive – det, der virker. KRAP 

hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af menne-

sket i dets miljø. 

Det særlige ved KRAP er, at tilgangen er så praktisk anven-

delig. KRAP indeholder en række metoder, som har bevist 

deres effektivitet i praksis, og som hviler på et solidt teore-

tisk grundlag. Mange fra den pædagogiske verden, som stif-

ter bekendtskab med KRAP, giver udtryk for, at de i forvejen 

går rundt og gør en del af det, de lærer i KRAP, men at de nu 

får tingene systematiseret, teoretisk funderet og sat ind i en 

større sammenhæng.

Peter Storgård vil præsentere KRAP’s vigtigste elementer og 

fortælle, hvad KRAP kan bruges til. Der bliver lejlighed til at 

stille spørgsmål og diskutere KRAP’s temaer og anvendelig-

hed m.m.

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. 

Medbring et print af bekræftelsen på din tilmelding, 

da den fungerer som dokumentation. 

Peter Storgård er uddannet cand. psych. fra Aarhus  

Universitet i 1982. Autoriseret psykolog og godkendt af 

Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i 

børne- og ungdomspsykologi. Efteruddannet i hhv.  

kognitiv adfærdsterapi og organisationspsykologi. Siden 

2001 privatpraktiserende psykolog, først med praksis i 

Viborg og siden 2012 med praksis i 

Hobro. Arbejder mest med terapi-/sam-

taleforløb, supervision på pædagogiske 

arbejdssteder samt med afholdelse af 

KRAP-kurser og -uddannelsesforløb.  

Har sammen med psykolog Lene Metner 

udviklet KRAP. Deres grundbog om  

konceptet udkom i 2008 på forlaget 

Dafolo og er siden trykt i 14 oplag.

Læs mere på www.peterstorgaard.dk

Fagområde: Handicap.

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

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.


