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Arrangementer 
i efteråret 2018

FAMILIEPLEJERNES DAG

Børn og unge i sorg og krise  

Ved Bente Nørgård 

Mandag 3. september kl. 9.00-13.00

ECCO Conference Centre Bjerremark

Ubjergvej 19, Tønder

Læs mere side 2

Fra broderskab til mønsterbrud

Ved Rolf Hermansen

Tirsdag 2. oktober kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Læs mere side 2

Det kan ikke gå galt

Ved Anders Lund Madsen  

Mandag 19. november kl. 18.00-20.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

Læs mere side 3

Fokus på faget 
Det er altid en glæde at præsentere et nyt program for vores 

Fokus på faget-arrangementer – én af de meget håndgribe-

lige ting, man som medlem får for sit kontingent, og som er 

med til at udvikle og styrke vores faglige identitet og kerne -

faglighed. Vi holder fast i dem, da faglighed, trivsel og ar-

bejdsmiljø hænger sammen og er hinandens forudsætninger.

Forårsprogrammet 2018 var udvidet med et ekstra arran-

gement og bød på hele fem møder med deltagelse af rigtig 

mange medlemmer. Selv om overenskomstforhandlingerne 

fyldte en hel del i foråret, valgte cirka 400 medlemmer at del-

tage i disse arrangementer.

Efterårsprogrammet byder på tre arrangementer. Det første 

er 3. september i forbindelse med Familieplejernes dag, hvor 

Bente Nørgård holder oplæg om Børn og unge i sorg og krise.

Det andet er 2. oktober med emnet Fra broderskab til møn-

sterbrud, der også er titlen på en bog af pædagog og men-

tor Rolf Hermansen. Han er tidligere rocker og fortæller med 

udgangspunkt i sin personlige historie om sit arbejde med 

at give udsatte unge ny tro på sig selv og på samfundet. Det 

tredje og sidste arrangement er vi gået sammen med Dansk 

Socialrådgiverforening om. Det bliver 19. november med  

Anders Lund Madsen som oplægsholder.

Vi vil samtidig allerede nu reklamere for vores store konfe-

rence om kernefaglighed i 2019. Sæt kryds i kalenderen ved 

5. december 2019, hvor vi får besøg af Svend Brinkmann og 

Dorthe Birkmose.

Der er al mulig grund til at fylde bilen med kolleger og del-

tage i Fokus på faget- arrangementerne. God fornøjelse!

Finn Harald Rasmussen

kredsformand



FAMILIEPLEJERNES DAG

Børn og unge i sorg og krise 

Mandag 3. september kl. 9.00-13.00

ECCO Conference Centre Bjerremark

Ubjergvej 19, Tønder

Oplæg ved Bente Nørgård. Plejebørn har lidt utallige tab i 

deres liv og lever med deres sorg på mange forskellige måder. 

I disse to timer skal vi se på, hvad sorg er, og hvorledes man 

som plejeforældre og fagpersoner kan genkende og forstå 

børnenes og de unges sorgreaktioner. 

Derudover sættes der fokus på nogle praktiske råd til hånd-

tering af og støtte til børnenes og de unges sorgproces. 

Bente Nørgård er oprindeligt uddannet jordemoder og har 

efterfølgende videreuddannet sig som massageterapeut, 

psykoterapeut og supervisor. I dag arbejder hun med super-

vision af plejefamilier og har afholdt kurser for plejefamilier 

om sorg og krise, om medfødte alkoholskader og om den  

nyeste viden om teenagere. 

NB

I forbindelse med arrangementet holdes årsmøde for fami-

lieplejerne kl. 9.00-11.00. Indkaldelse hertil samt dagsorden 

m.v. udsendes særskilt pr. mail til familieplejere, der er med-

lemmer af Socialpædagogerne Sydjylland.

Fra broderskab til mønsterbrud

Tirsdag 2. oktober kl. 18.30-21.30

Esbjerg Conference Hotel

Stormgade 200, Esbjerg

Oplæg ved Rolf Hermansen. Hvordan hjælper vi udsatte 

unge på ret kurs? – Med udgangspunkt i sin personlige histo-

rie fortæller Rolf Hermansen denne aften om sit arbejde med 

at give udsatte unge ny tro på sig selv og på samfundet.

Rolf Hermansens opvækst var præget af alkoholmisbrug, 

psykisk sygdom og omsorgssvigt, og som ung mand endte 

han i sin søgen efter anerkendelse og fællesskab som med-

lem af rockerklubben Hells Angels, hvor han på nærmeste 

hold oplevede rockerkrigen. 

Rolf endte bag tremmer, men besluttede i fængslet, at han 

vil begynde et nyt liv, når han kom ud igen. Han ville læse til 

pædagog, så han kunne hjælpe andre unge, der som han selv 

havde fået en svær start på livet. Men beslutningen viste sig 

at være uventet svær. For hvordan begår man sig i en verden 

af normalitet, som man intet kender til? – Når man ikke ved, 

hvordan man opfører sig som kæreste, far, 

studerende, kollega eller 

bare almindelig borger. 

Rolf Hermansen er tidligere medlem af Hells Angels, men 

efter at have brudt med rockerklubben har han siden 2000 

været på den rigtige side af loven. Han blev uddannet som so-

cialpædagog og arbejder i dag som mentor for udsatte unge. 

Sammen med politiet har han gjort en succesfuld indsats for 

at få kriminelle unge på ret kurs ved at give dem en ny tro 

på sig selv og på et samfund, der i deres opvækst føltes mere 

som modspiller end medspiller. Rolf Hermansen har udgivet 

bogen ”Fra broderskab til mønsterbrud – en eksrockers kamp 

for at overvinde fortiden.”
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Det kan ikke gå galt

Mandag 19. november kl. 18.00-20.30

Scandic Kolding

Kokholm 2, Kolding

Oplæg ved Anders Lund Madsen. Vi befinder os midt i en mal-

strøm af forandringer, og forvirringen er massiv, for alle for-

venter, at alle følger med, og ingen synes at have bare noget, 

der ligner et overblik over situationen. 

Samtidig tilbyder allehånde selvudnævnte eksperter deres 

såkaldte gode råd til navigation, og overalt er der advarsler 

og tilskyndelser, og hvor skal man søge hen, hvis man bare vil 

have det godt og nemt og afslappet? – Herhen! 

Den selvudnævnte samtidsekspert Anders Lund Madsen til-

byder nu omsider sine såkaldte gode råd til en garanteret 

nem tilværelse, og hvis du hører efter i en times tid, kan det 

vitterlig ikke gå galt. 

Nærmere præsentation af Anders Lund Madsen er næsten 

overflødig, men her er nogle af de ord, han sætter på sig selv: 

”Jeg er født den 15. oktober 1963, og siden er det i store træk 

gået godt. I 1973 fik jeg en andengradsforbrænding på den 

venstre tommelfinger, fordi jeg holdt et defekt romerlys i 

hænderne. Ellers har der ikke været den store dramatik i mit 

liv. Man kunne jo godt ønske sig at være blevet bidt af en løve 

eller at have skjult illegale blade under krigen eller noget, 

men træerne vokser ikke ind i himlen, og lidt har også ret.  

Øvrige highlights fra mit liv: Jeg har rørt ved Prins Henrik i 

maj 1994. Madonna har smidt mig ud af Grand Hotel i Stock-

holm, fordi jeg havde sælskindsbukser på. Leonard Cohen har 

lovet mig en middagsaftale med hans datter, der engang har 

bestyret en telefonsex-hotline i Los Angeles. Jeg har engang 

holdt vejret i 3.02.38 minutter.”

Konference om kernefaglighed 

Torsdag 5. december 2019 

SÆT KRYDS I KALENDEREN! 

Mød Svend Brinkmann og Dorthe Birkmose. 

Svend Brinkmann – professor i psykologi og forfatter til 

bogtrilogien ”Stå fast”, ”Ståsteder” og ”Gå glip”. 

Dorthe Birkmose – psykolog og underviser på de neuro-

pædagogiske efteruddannelser i Odense og Dianalund. 

Forfatter til bogen ”Når gode mennesker handler ondt.”

Indbydelse og tilmelding

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 Socialpædago-

gerne Sydjylland. 

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.


