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FOKUS PÅ FAGET

Det handler om 
din faglighed

Finn Harald Rasmussen, 

kredsformand

Kredsens tradition med at tilbyde faglige medlemsarrange-

menter kan snart fejre 10 års jubilæum, og det er jeres – med-

lemmernes – fortjeneste. I har med jeres deltagelse været 

med til at gøre det til en succes, som vi agter at fortsætte 

med. 

Netop disse arrangementer er en af de meget håndgribelige 

ting, man som medlem får for sit kontingent, og de er med til 

at udvikle og styrke vores faglige identitet og vores kernefag-

lighed. Vi holder fast i dem, fordi faglighed, trivsel og arbejds-

miljø hænger sammen og er hinandens forudsætninger. 

Kreds Sydjylland inviterer også i 2018 til en række faglige 

medlemsmøder, og i dette program kan du få et overblik over 

de spændende arrangementer i første halvår.

Arrangementerne planlægges af kredsens pædagogiske ud-

valg, men de mange gode bud fra kredsens medlemmer på 

emner og navne på oplægsholdere bliver i høj grad vægtet, 

når programmet skal udformes.

 

Forårets program byder på fem spændende arrangementer. 

De skal komme  flest mulige medlemmer til gode, og derfor 

arrangeres møderne rundt i vores geografiske område. Det 

er ikke sikkert, at netop de møder, du kunne tænke dig at del-

tage 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. 

Arrangementer 
i foråret 2018

De skjulte talenter  

– Om autisme og neuropædagogisk praksis

Ved Troels W. Kjær 

Mandag 29. januar kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Læs mere side 2

Bag facaden

– Tag ansvar for dit liv

Ved Søren Poppe  

Mandag 19. februar kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

NB. Inden arrangementet holdes årsmøde for  

Seniorsektionen

Læs mere side 2

Underdanmarks jægersoldater

Ved Lisbeth Zornig

Mandag 19. marts kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Læs mere side 3

Interkulturel pædagogik

– Dilemmaer, udfordringer og muligheder

Ved Basim Osman 

Onsdag 18. april kl. 18.30-21.30

Folkehjem

Haderslevvej 7, Aabenraa

Læs mere side 3

Udviklingshæmmede 

med udfordrende adfærd og mange diagnoser

Ved Unnur Vestergaard 

Torsdag 24. maj kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

Læs mere side 4 



De skjulte talenter 
– Om autisme og neuropædagogisk praksis

Mandag 29. januar kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Bag facaden
– Tag ansvar for dit liv 

Mandag 19. februar 

kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

Oplæg ved Søren 

Poppe. ”Tag ansvar 

for dit liv” er en 

personlig fortælling, 

hvor Søren Poppe 

beskriver sit liv med 

indre dæmoner. 

En rejse fra de højeste 

tinder til de dybeste dale. Ad snørklede veje, hvor det mere 

handlede om at overleve end at leve. Men hvor han også 

fandt sin egen vej til helbredelse og det hele menneske igen.

Det er historien om, hvordan drømmen om det store musi-

kalske gennembrud blev til virkelighed. Om vejen til succes 

på godt og ondt, og om hvordan passionen og drivkraften for 

musikken gav pote, men siden blev forvandlet til et person-

ligt mareridt. 

Søren Poppe fortæller ærligt om 10 års rutsjetur med store 

psykiske udfordringer, livstruende stress, depressioner, 

angst og ludomani og kampen for at finde sig selv og vinde 

livet tilbage. En hudløst ærlig og rørende fortælling om at 

være sin egen værste fjende, når kroppen siger nej, men ho-

vedet ja. Hvordan livets kald – musikken – blev en alt over-

skyggende drivkraft, men også perfektionistens vej til et 

komplet kollaps.

Oplæg ved Troels Kjær. I DR’s dokumentarserie ”De skjulte 

talenter” kigger hjerneforsker Troels W. Kjær nærmere på de 

skjulte talenter, mennesker med autisme er i besiddelse af. 

Selv om autister på mange måder lever anderledes, så har de 

en særlig evne til at opfatte regler, mønstre og systemer. Det 

kan man ifølge Troels W. Kjær benytte sig af, hvis man tager 

afsæt i neuropædagogik.

Neuropædagogik er i sig selv ikke en metode, men snarere 

en forståelsesramme, som vi kan bruge til at anvende viden 

om hjernens funktioner i en mere pædagogisk og pragmatisk 

hverdag. Dermed kan vi skabe og fremme menneskers – f.eks. 

autisters – evner, så de fremfor at kompensere for funktions-

nedsættelser i stedet anvender deres stærke sider.

I dette forunderlige og tankevækkende foredrag beretter 

Troels W. Kjær om sit arbejde med autister og undersøgelser 

ved brug af neuropædago-

gik.

Troels W. Kjær er forfatter 

og foredragsholder, men 

først og fremmest hjerne-

forsker og overlæge ved 

Neurofysiologisk Afdeling 

på Roskilde Sygehus 

og Københavns Universitet. Han er en af landets 

førende eksperter i hjernen, og hvordan den påvirkes af 

forskellige faktorer og stimuli. Det er emner, som han i sine 

foredrag formidler med en tilpas blanding af seriøsitet 

og humor.

Søren Poppe er sanger og 

musiker, der som frontfigur og 

komponist i bandet Rollo & King 

i sommeren 2000 fik sit helt store 

gennembrud med kæmpehittet 

”Ved du hvad hun sagde”.  

Successen kulminerede med 

en flot andenplads ved Det 

Europæiske Melodi Grand Prix 

i Parken i 2001 med sangen ”Der står et billed af dig på mit 

bord”. Et turbulent liv i overhalingsbanen lagde efterfølgen-

de grunden for det helt store mentale nedbrud, der fulgte 

i kølvandet på succesen. Søren Poppe er nu ved egen kraft 

kommet ud på den anden side efter 10 års livskrise og hård 

kamp med stress, depressioner og angst.

NB. Arrangementet med Søren Poppe er for alle 

medlemmer i kredsen. Forinden – kl. 16.00-18.00 – holdes 

årsmøde for Seniorsektionen, som er forbeholdt 

Seniorsektionens medlemmer.



Lisbeth Zornig Andersen 

er stifter og leder af 

Huset Zornig, formand 

for den sociale tænke-

tank SIF (Social Innova-

tions Forum), tidligere 

formand for Børnerådet 

og før det adm. direktør 

i Specialisterne, der beskæftiger mennesker med Aspergers 

syndrom som it-testere. Stifter af Børnenes IT-fond, der 

sikrer computere til alle anbragte børn. Er født i 1968 og har 

under sin opvækst været anbragt på adskillige institutio-

ner, oplevet misrøgt hjemme og er blevet misbrugt. Efter et 

ophold på Hylleholt Husgerningskole for særligt vanskelige 

piger kom hun ind på Københavns Universitet, hvor hun 

læste til cand. polit. med speciale i spilteori. Blev siden ansat 

som it-specialist i Danske Bank og KMD. Er mor til fem børn.

Underdanmarks jægersoldater

Mandag 19. marts kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Interkulturel pædagogik
– Dilemmaer, udfordringer og muligheder

Onsdag 18. april kl. 18.30-21.30

Folkehjem

Haderslevvej 7, Aabenraa

Oplæg ved Basim Osman. Stadig flere socialpædagoger op-

lever at arbejde i et felt, hvor de møder mennesker med for-

skellig kulturel baggrund. I forståelsen af disse kulturelle 

forskelle kan der være en lang række udfordringer, men også 

en lang række muligheder. 

Basim Osman vil introducere os til begrebet interkulturel 

pædagogik. Interkulturelt socialt og pædagogisk arbejde 

handler om at bevæge sig i en kontekst præget af mangfol-

dighed, dilemmaer og udviklingsmuligheder for både profes-

sionelle og borgere eller brugere. 

Oplægget vil i dialog med deltagernes konkrete praksiserfa-

ringer og refleksioner pege på konkrete handlemuligheder i 

et felt med komplekse problemstillinger, tvivl og udfordrin-

ger.

Oplæg ved Lisbeth Zornig Andersen. Hør Lisbeth Zornig An-

dersen og Mikael Lindholm fortælle om ti mennesker, der 

som børn tidligt lærte sig at navigere blandt farlige voksne 

og kæmpe for at nå deres mål om et andet liv, mens andre 

omkring dem gik under. 

Hvad er deres hemmelighed? Var de bare heldige? Har de et 

x-gen? Kan vi lære af deres livsstrategier for at hjælpe dagens 

socialt udsatte børn og unge til at bryde mønstre og blive 

vindere i livet?

Foredraget tager afsæt i debatbogen ”Underdanmarks  

Jægersoldater”, hvor ti markante danskere fortæller, hvor-

dan de udviklede sig til kampmaskiner, der ikke lod sig vælte 

– men også hvad det har kostet.

Når læren om supermønsterbrydernes hemmelighed er vig-

tig, hænger det ikke mindst sammen med, at færre socialt ud-

satte børn i dag bliver mønsterbrydere. Kravene til at bryde 

med en negativ social arv er ganske enkelt blevet barskere. 

Eller er vi som samfund blevet dårligere til at hjælpe? Hvad 

skal der til, for at børn og unge, der ikke er vokset op med et 

solidt fundament, kan klare sig – og i nogle tilfælde endda 

præstere ekstraordinære resultater? Kan vi sætte disse be-

drifter på formel, så indsigten kan indgå i enhver sammen-

hæng, der omfatter mennesker, som arbejder med udsatte 

børn? 

Basim Osman er cand.psych. og 

autoriseret psykolog med flere års 

interkulturelt arbejde med børn, 

unge og voksne som erfaringsbag-

grund. I dag er han foredragshol-

der og selvstændig psykologisk 

konsulent inden for terapi og su-

pervision, Desuden fungerer han 

som ekstern samarbejdspartner 

for LOKK, Socialstyrelsen og RED i 

forbindelse med æresrelaterede konflikter.
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Udviklingshæmmede 
med udfordrende adfærd og mange diagnoser

Torsdag 24. maj kl. 18.30-21.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

Oplæg ved Unnur Vestergaard. Vi vil få en introduktion til 

HAPS-værktøjet, der kan give en dybere forståelse af borge-

rens adfærd og samarbejdet mellem de fagpersoner, der har 

med borgeren at gøre.

HAPS står for: 

Hvem er personen 

– hvilke diagnoser og viden er der om borgeren?

Adfærden præciseres og analyseres.

Pædagogiske tiltag, som det vil give mening at afprøve.

Samarbejdet omkring borgeren systematiseres.

Unnur Vestergaard er uddannet 

psykolog, indehaver af Brobyggende 

psykologi og pædagogik og har 

årelang erfaring med brobyggende 

psykologiske og pædagogiske tiltag 

for borgere med udviklingshæmning 

og supplerende diagnoser.

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. 

Vigtigt … 

Meld afbud, hvis du bliver forhindret. Der er stor efterspørgsel 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.

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


