
 
 

 

 

  

 

 
 

FOKUS PÅ FAGET 

 
Det er mig en stor glæde at præsentere vores program for vores Fokus 
på faget arrangementer i 2019. Fokus på faget er blevet et helt essentielt 
medlemstilbud i kredsen. Disse medlemsmøder med fagligt input, er 
noget af det, man som medlem får for sit kontingent, og som er med til 
at udvikle og styrke vores faglige identitet og kernefaglighed.  
 
Programmet for 2019 indeholder nogle rigtig spændende og forskellige 
foredrag. Første arrangement er allerede d. 28/1. Det er et foredrag  af 
Connie Nissen om Børn og unge med helt særlige behov! 
Om sansemotorik, hjerner, og om børnenes sensoriske udvikling samt 
om vigtigheden af positive samspil og gode relationer.  
Det andet arrangement bliver med skuespiller Henning Jensen som 
kommer med et foredrag, der via anekdoter tager tilhørerne igennem sit 
liv med sygdommen depression. Derudover fortæller Henning Jensen 
også med humor, selvironi og kærlighed om sit fag og sine 40 år i dansk 
teater og film. 
Tredje arrangement er om emnet: Demens og udviklingshæmning 
foredragsholder er Kirsten Agerskov Nielsen 
Det fjerde arrangement er om emnet: Få mennesker du møder til at 
vokse ved Kjeld Fredens 
Det femte arrangement er et foredrag om problemadfærd, Børn og unge 
hvad virker? ved Rasmus Alenkær. 
 
Vi slutter året af med et heldagsarrangement, en stor 
Kernefaglighedskonference, den 5. December i Kolding, Vi har sikret os 
en aftale med to af de mest populære foredragsholdere i landet. Den 
første oplægsholder er Svend Brinkmann som vil holde et foredrag om 
emnet: Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang 
Den anden oplægsholder bliver Dorthe Birkmose som holder foredrag 
om emnet Når gode mennesker handler ondt, tabuet om forråelse. 
 
Der er al mulig grund til at fylde bilen med kolleger og deltage i Fokus på 
faget- arrangementerne.  
 
 
God fornøjelse. 
 
Finn Harald Rasmussen    
Kredsformand  
   
 

 

 

 

 

 
Børn og Unge med helt særlige behov 
Ved Connie Nissen 
Mandag den 28. januar kl. 18:30 – 21:30 
Scandic Kolding 
Kokholm 2, Kolding 
Læs mere side 1 
 
 
Som at dø 
Ved Henning Jensen 
Tirsdag den 26. februar kl. 18:30 – 21:30 
Esbjerg Conference hotel 
Stormgade 200, Esbjerg 
Læs mere side 2 
 
 
Demens og udviklingshæmning 
Ved Kirsten Agerskov Nielsen 
Torsdag den 28. marts kl. 18:30 – 21:30 
Scandic Kolding 
Kokholm 2, Kolding 
Læs mere side 3 
 
 
Få mennesker du møder til at vokse 
Ved Kjeld Fredens 
Tirsdag den 7. maj kl. 18:30 – 21:30 
Hotel Norden 
Storegade 55, Haderslev 
Læs mere side 4 
 
 
Problemadfærd Børn og unge –  
hvad virker ? 

Ved Rasmus Alenkær 
Mandag den 2. september kl. 10:00 – 12:30 

Esbjerg Conference hotel 
Stormgade 200, Esbjerg 
Læs mere side 5 

 
 
Kernefaglighedskonference 
Ved Svend Brinkmann  
og Dorthe Birkmos 
Torsdag den 5. december kl. 9:30 – 15:00 

Scandic Kolding 
Kokholm 2, Kolding 
Læs mere side 6 
 
 
 

 

Arrangementer i 2019 
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 Børn og unge der bor i plejefamilier, på opholdssteder og på døgninstitutioner har ofte 

en nedsat evne til at opfatte sanseindtryk og deres kropslige kontrol kan derfor være 

forstyrret. 

Foredraget vil have fokus på børnenes sensorisk bearbejdning, om tilknytningen og gode 

relationers betydning for børn, som har svært ved at bearbejde sansestimuli og som har 

vanskeligheder med motorisk kontrol. 

 Der vil være fokus på hvorfor børn, som har oplevet svigt er særlige udsatte overfor 

uforudsigelighed og manglende ro, og som gør, at de ofte reagerer uhensigtsmæssigt. 

Der vil blive givet forslag til hvordan adfærd, leg, børns bevægelser og kontakten til 

andre, hænger sammen med evnen til kontakt og til at bearbejde sanseindtryk? 

Hvad kan der gøres i hverdagen for at støtte børnenes særlige sansemotoriske behov? 

Hvordan reagerer børn, når de har særlig ”sarte sansesystemer”? Og hvad gør vi ved 

det?  

Der vil blive brugt mange eksempler fra hverdagen i familierne samt fra Connie Nissens 

daglige kontakt og behandlingsforløb med børn, med fokus på sanseintegration og 

behandlingsmetoden Theraplay.  

  

  

 
Connie Nissen er privatpraktiserende ergoterapeut og har, i perioden fra 

1989 til 2012, arbejdet med børn med vanskeligheder indenfor områderne:  

Siden 2012, hvor jeg påbegyndte mit efteruddannelsesforløb indenfor 

Theraplay, har jeg primært arbejdet med børn med tilknytningsforstyrrelser, 

hvilket vil sige, at der hovedsagligt er tale om børn, der bor i plejefamilier 

eller på døgninstitutioner. Mine erfaringer med børns sanseintegration og 

den sansemotoriske udvikling vil dog altid være en del af min faglige indsats. 

Læs mere om Connie her 

Børn og Unge med helt særlige behov 
   Foredrag Af Connie Nissen 

 

Børn og unge med helt særlige behov! 
Om sansemotorik, hjerner, og om 

børnenes sensoriske 
udvikling samt om vigtigheden af 

positive samspil 

og gode relationer. 

Mandag den 28. januar 
kl. 18:30 – 21:30 
Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding 
 

 

Tilmelding  

senest den 11. januar på 

sl.dk/sydjylland 

Der bliver serveret en let 

anretning 

 samt kaffe og the 

  

 

 

FOKUS PÅ FAGET 

 

 

https://sansemotorik.dk/boerneergoterapeutisk-behandling
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o Den tredjestørste sygdom i verden er i dag depression, og dermed 
også en af de sygdomme, som spreder sig markant. 
Verdenssundhedsorganisation WHO har forudset, at depression om få 
år, i 2020, vil være på andenpladsen over sygdomme på verdensplan, 
kun toppet af hjerte-karsygdomme. 

o Det er et skræmmende perspektiv. Ikke desto mindre er forståelsen af 
mennesker, som lider af depression, og selve vores viden om 
sygdommen meget sparsom, og det bør tages alvorligt. 

o En depressionsramt person oplever invaliderende og grusomme 
rædsler, så pinende, at det ikke kan sammenlignes med nogen anden 
sygdom. Ifølge Henning Jensen føles det som at have åbnet en port til 
døden, at træde ind til døden, at være i live men føles død. Det føles 
som at dø. 

o Foredragets formål er at forklare om de første registrérbare 
symptomer hos en depressionsramt person, og at skildre et sådan 
sygdomsforløb, for på den måde at give muligheden for at bremse 
sygdommen. Henning Jensen ønsker at skabe mere forståelse omkring 
sygdommen, både for den som er syg, men også for de pårørende, og 
ikke mindst den almene befolkning. Det er ganske enkelt et foredrag, 
som bestræber sig på at skildre alle omstændighederne ved den 
hastigt voksende folkesygdom 

 

Som at dø 
Foredrag af Henning Jensen 

 

 

 

 

FOKUS PÅ FAGET 
 

Tirsdag den 26. februar 
 kl. 18:30 – 21:30 

Esbjerg Conference hotel 
Stormgade 200, Esbjerg 

 

Der bliver serveret en let 

anretning 

 samt kaffe og the 

 

Tilmelding  

senest den 11. februar på 

sl.dk/sydjylland 

 

Oplev et personligt, indlevende og 

gribende Henning Jensen foredrag, 

der via anekdoter tager tilhørerne 

igennem sit liv med sygdommen 

depression. Derudover fortæller 

Henning Jensen også med humor, 

selvironi og kærlighed om sit fag og 

sine 40 år i dansk teater og film. 

Henning Jensen foredrag samler ofte 

fulde sale rundt i hele landet. 

 

Henning Jensen har medvirket i en række film og teaterforestillinger. Senest 
medvirkede Henning Jensen i den populære filme “Sommeren 92” fra 2015, hvor 
han spillede Richard Møllers assistent- og medtræner, Kaj Johansen. Udover de 
mange film, teaterforestillinger, og tv-serier som Henning Jensen har medvirket i, 
har han lagt stemme til et stort antal tv- og biografreklamer, lydbøger, og en del 
dokumentar- og animationsfilm blandt andet Asterix og Herkules. 

I store dele af sit liv har Henning Jensen været ramt af depression, og han har siden 
besluttet sig for at tale om dette emne åbent og fortælle om denne alvorlige 
sygdom, der spredes hastigt over hele verden. Henning Jensen er desuden medlem 
af PsykiatriFondens præsidium. 
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Torsdag den 28. marts 
 kl. 18:30 – 21:30 
Scandic Kolding 

Kokholm 2, Kolding 
 

 

FOKUS PÅ FAGET 
 

Der bliver serveret en let 

anretning 

 samt kaffe og the 

 

Tilmelding  

senest den 11. marts på 

sl.dk/sydjylland 

 

Demens og udviklingshæmning 
Oplæg ved Kirsten Agerskov Nielsen 

 

 

Da udviklingshæmmede fra barndommen har kognitive 

funktionsnedsættelser i varierende grad, er det langt vanskeligere 

at diagnosticere en begyndende demens hos dem end hos andre. 

Men de vil også som andre mennesker opleve tab af færdigheder 

og ændringer af emotionelle tilstande. 

På kurset vil de hyppigste demensformer, udredning og behandling 

blive gennemgået, ligesom tilstande der kan forveksles med 

demens vil blive omtalt. 

Tilgangen til den pædagogiske opgave er fokus på ressourcer, og 

oplægget vil tage udgangspunkt i Kisten Agerskovs Nielsen store 

praksiserfaring i Demensarbejdet 

 

Kirsten Agerskov Nielsen, har mange års praksis erfaring i var var 

med til at oprette en demensenhed for udviklingshæmmede på 

botilbuddet Trindvold, samt med til at udvikle Trindvold skemaet. 

Kirsten har en demenskonsulentuddannelse og har igennem 

mange år undervist, givet råd og vejledning til medarbejdere, der 

løser opgaven med udviklingshæmmede med demens. 

Kirsten har modtaget Oligos-prisen for sit arbejde på demens 

området    

 

 

 

Levealderen for 

mennesker med 

udviklingshæmning har 

gennem en årrække været 

stigende, og som resten af 

befolkningen kan 

udviklingshæmmede også 

blive demente. 
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FOKUS PÅ FAGET 
 

Tirsdag den 7. maj  
kl. 18:30 – 21:30 

Hotel Norden 
Storegade 55, Haderslev 

 

Der bliver serveret en let 

anretning 

 samt kaffe og the 

 

Tilmelding  

senest den 23. april på 

sl.dk/sydjylland 

 

Få mennesker du møder til at vokse 
Oplæg ved Kjeld Fredens 

Med udgangspunkt i 

hjerneforskning, fortæller Kjeld 

Fredens om hvorledes natur og 

mental sundhed, kan være med 

til at få de mennesker vi møder 

på vores vej som fagpersoner til 

at vokse 

 

Hvis man vil have det godt indenfor, skal man ud. Halvdelen af 
Danmarks befolkning er bosiddende i byer, hvor vi det meste af 
tiden er indendørs. Kort sagt er vi i underskud af natur, og det 
påvirker hjernen i en uheldig retning. Naturen gavner vores 
mentale udvikling. 

 En ”udehjerne” er langt sundere, og således er naturen et gratis 
sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har 
forskningen flere bud på. Hør mere i foredraget. 

 

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet. Han er uddannet læge, og har været 
lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. Derudover har han været 
rektor ved Skive Seminarium, samt udviklings- og forskningschef ved 
Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet 
Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som redaktør, 
ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i 
Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg 
Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97. 

De sidste 35 år har Kjeld brugt på at skrive om og forstå hvilke 

handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, 

undervisning, læring, kreativitet og samarbejde. Kjeld Fredens er 

forfatter til 187 artikler og 8 bøger blandt de seneste “Mennesket i 

hjernen” (2012), “Sundhedsfremme i hverdagen” (2011) og den 

nyeste “Læring med kroppen forrest”, Hans Reitzels forlag (2018 
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FOKUS PÅ FAGET 
 

Mandag den 2. september 
kl. 10:00 – 12:30 

Esbjerg Conference hotel 
Stormgade 200, Esbjerg 

 

Der bliver serveret en let 

anretning 

 samt kaffe og the 

 

Tilmelding  

senest den 19. august på 

sl.dk/sydjylland 

 

Problemadfærd Børn og unge hvad virker ? 
Oplæg ved Rasmus Alenkær 

”Jeg kalder mit foredrag en “peptalk”, fordi 
jeg gerne vil skabe energi, virkelyst og 

motivation i den praktiske hverdag. Der bliver 
dog ikke tale om et virkelighedsfjernt hurra-
foredrag, og jeg anbefaler hverken ja-hatte, 

pyt-knapper eller andet vrøvl.  
 

I stedet taler jeg om konkret faglighed og 
realistisk praksis” 

 

Problemadfærd 

- Hvad er problemadfærd: De forskellige forklaringer, med hver deres 

løsningsforslag 

- Fra individuel løsning til fælles praksis: Den enkeltes anerkendende 

kommunikation og handlekraft (m.m.) er nødvendig, men uden kollegial og 

organisatorisk back-up kommer man ikke langt. 

- Konsekvenser: Virker de? 

- Analyseredskaber: Konkrete metoder til at skabe målrettet dialog om 

problemadfærd. 

- Kommunikation under pres: Konkrete “sig sådan og gør sådan” -

redskaber, der kan anvendes akut og af den enkelte. Rasmus Alenkær er bedst kendt for sit omfattende arbejde med inklusion i 
institutioner, og optræder ofte som gæst i radio og på TV, når det kommer til 
spørgsmål om inklusion. I de seneste mange år har Rasmus arbejdet sammen 
med et enormt antal institutioner, forvaltninger, interesseforeninger m.m. om 
bevægelsen mod øget inklusion. Alt sammen på et praktisk niveau: tung teori, 
omfangsrig evidens og tabeller er fint, men først når hele herligheden 
oversættes til brugbar praksis, er målet nået. Denne holdning går igen i Rasmus’ 
foredrag, hvortil han giver deltagerne brugbare og konkrete værktøjer med 
hjem.  
 
Rasmus har skrevet og redigeret en række anerkendte bøger på sit fagområde 
samt forfattet en mængde blogindlæg. Han er højt respekteret i det akademiske 
miljø - særligt i kraft af sine bøger, hvor han er kendt som en effektiv, 
provokerende og humoristisk praktiker, der aldrig slipper virkelighedens verden 
ude af syne! 
 
Rasmus er autoriseret psykolog, Ph.d. med speciale i kommunikation og 
inklusion. Han er tidligere psykolog ved PPR i Esbjerg. Rasmus har været 
gæsteforelæser på forskellige universiteter i ind- og udland, og ekstern 
underviser på PD-uddannelsen i pædagogisk psykologi ved UC-syd. Forinden sin 
psykologkarriere var Rasmus folkeskolelærer i 6 år. 
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FOKUS PÅ FAGET 
 

Torsdag den 5. december kl. 
9:30 – 15:00 

Scandic Kolding 
Kokholm 2, Kolding 

 

Der vil være 

 morgen buffet, 

frokost og 

eftermiddagskaffe 

 

Tilmelding  

senest den 18. november på 

sl.dk/sydjylland 

 

Kernefaglighedskonference 
En spændende dag med oplæg ved Svend Brinkmann og 

Dorthe Birkmose. 

Konstant udvikling af kompetencer, selvet og personligheden er 
blevet et krav i vores accelererende kultur. Evig forandring ser 
efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv, både 
inden for uddannelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx 
medarbejderudviklingssamtaler og coaching hører til dagens orden. I 
dette Svend Brinkmann foredrag spørger han, om vi nu har nået 
grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, 
mennesker kan kapere. 

Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, loyalitet og 
pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig 
finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og 
”mærke efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke 
hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil stå fast i 
deres liv og affinde sig med sig selv? I dette Svend Brinkmann 
foredrag introduceres en tænkning, der betoner sindsro, værdighed 
og pligt, som modgift mod nutidens udviklingstvang. 

 

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans 

forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og 

kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om 

disse områder. 

Svend Brinkmann er en af de stærkeste stemmer i debatten om tidens 

tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Hans bøger er 

ligesom hans meninger populære og konstant på bestsellerlisterne over 

fagbøger. Nu har du endelig mulighed for at opleve Svend Brinkmann live 

til et både tankevækkende, højst aktuelt og underholdende foredrag om at 

gå glip og stå fast i vores grænseløse udviklingskultur.  

 

 

 Stå fast  
Et opgør med tidens udviklingstrang 
Oplæg ved Svend Brinkmann 
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Kernefaglighedskonference  fortsat 

 Når gode mennesker handler ondt, 
tabuet om forråelse 
Oplæg ved Dorthe Birkmose 

 

Dorthe Birkmose er psykolog, 

(cand. psych). Hun er 

foredragsholder, forfatter og 

blogger med fokus på 

faglighed, etik og risikoen for 

forråelse i arbejdet med 

mennesker. Desuden er hun 

tilrettelæggende underviser på 

den neuropædagogiske 

efteruddannelse i Dianalund. 

Dorthe Birkmose er forfatter til 

bogen “Når gode mennesker 

handler ondt”, som handler 

om det tabubelagte paradoks, 

at professionelle, der er ansat 

til gøre godt, kan komme til at 

gør andre ondt. 

 

Hun er kendt for at sige tingene 

som de er, ved bl.a. at gøre op 

med den positive sprogbrug, 

der er ved at underminere 

vores mulighed for at tale 

reelle problemer – åbent og 

ærligt. 

”Mit fundament er 

neuropsykologien, men jeg 

brænder mest for etikken i 

arbejdet med andre 

mennesker. Jeg tror på, at det 

handler om at styrke 

fagligheden for at sørge for 

såvel personalets robusthed 

som ordentlighed i mødet med 

mennesker, der har behov for 

hjælp.” (Dorthe Birkmose) 

 

 

Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse, for vi kender det alle. Vi føler 

afmagt i en svær situation. Vi mærker en impuls til at hæve stemmen, 

gennemtvinge en undskyldning eller ignorere en borger. Vi kan måske endda, til 

trods for de bedste intentioner, handle på nogle af disse impulser. 

Vi bliver nødt til at tale om det svære – for ellers kan vi ikke gøre noget ved 

problemet. Og vi har brug for fagligheden for at dæmme op for, at forråelse sniger 

sig ind på os. Ellers risikerer vi at flytte grænsen for, hvad der er acceptabel 

adfærd. 

Desværre har fagligheden indimellem trange kår pga. tidspres, besparelser og 

forringelser, som camoufleres af et tiltagende positivt nysprog. Problemer kaldes 

rask væk for udfordringer, men det forsvinder problemerne ikke af. Man kan godt 

sige, at forråelse har gode kår i øjeblikket, og derfor er det vigtigt vi er klar med et 

modtræk, hvis vi skulle stå overfor den.Der findes ikke onde mennesker. Men der 

findes onde handlinger. Fordi vi mennesker er sociale, og fordi livet er 

kompliceret. så sker det, at vi gør andre mennesker ondt. Det kan ske i afmagt, og 

det kan ske, når vi passer på andre. Vi kan handle ondt ud fra gode intentioner. Vi 

kan handle ondt, fordi vi tager mest hensyn til os selv. Og vi kan handle ondt, fordi 

vi ikke har tænkt os om. 

Ondskab og forråelse er tabuiseret, men det er nødvendigt at bryde tavsheden og 

tale om de onde handlinger, der kan ske i arbejdet med mennesker, der har behov 

for hjælp. Ellers kan vi ikke gøre noget ved det. 

 

 

De enkelte arrangementer vil blive annonceret i Socialpædagogen, og 

indbydelse vil blive udsendt på mail til alle vores tillidsrepræsentanter 

ca. 1 måned før arrangementet. 

Medbring et print af bekræftelsen du får når du tilmelder dig på nettet. 

VIGTIGT 

Meld afbud, hvis du bliver forhindret, således at en anden kan få 

pladsen. 

Det er  gratis at deltage 

 
 

Randersvej 38, 6700 Esbjerg 
Tlf.: 7248 6250 
E-mail: sydjylland@sl.dk 

 

 


