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14.– 15. NOVEMBER 2018

Specialpædagogisk Årskursus 2018

Program
Onsdag den 14. november

8.30-9.00 Ankomst og kaffe/rundstykker.
9.00-9.15

Velkomst v/ Steen Polk, formand for Danmarks Specialpædagogiske Forening .

9.00-12.00 KÄTE FROM: Livsduelighed grundlægges i den tidlige barndom
Nøglen til udvikling af hjernens arkitektur er interaktionen mellem spædbarnet og dets primære voksne. Det barnet oplever i de tidligste år, har således
en blivende indflydelse på hjernens videre udvikling samt på den følelsesmæssige og kognitive udvikling og fysisk sundhed på længere sigt.
Fokus i oplægget er et forskningsbaseret, neuropsykologisk perspektiv på
psykiske traumer, mangelfuld omsorg og stimulation. Der vil blive taget udgangspunkt i de veldokumenterede hjernemæssige følger af omsorgssvigt og
stress i den tidlige barndom. Desuden lægges vægt på hvad disse forandringer potentielt kan betyde for sociale og kognitive funktioner samt for fysisk
sundhed og ”livsduelighed” på længere sigt.
Käte From er psykolog, specialist og supervisor i klinisk
børneneuropsykologi. www.katefrom.dk
12.00-13.00 Frokost
13.00-16.00 KÄTE FROM: Livsduelighed grundlægges i den tidlige barndom . . fortsat
...en mere pædagogisk og praksisrettet indgangsvinkel og et bredere aldersmæssigt fokus. Hvilke tegn udviser barnet, når der er tale om en skæv psykologisk udvikling? Hvad kan lærere og pædagoger gøre for at støtte op om
barnet? Hvilke interventionsformer findes der? Fokus i del to er desuden på
hvad man kan gøre for at støtte forældrene direkte samt for at understøtte
barnets kognitive udvikling (eksekutive funktioner) indirekte i en neuropædagogisk referenceramme.

18.00-19.00 Generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening.
Dagsorden og vedtægter ligger på foreningens hjemmeside
specialundervisere.dk
19.00

Middag

20.30-?

Blå Time
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Program
Torsdag den 15 november

6.30-8.00 Mulighed for morgensvømning
7.00-9.00 Morgenbuffet - for kursister, der kun deltager torsdag, vil der være kaffe/
the/brød kl. 8.30-9.00 .
9.00-12.30 JYTTE BIRK SØRENSEN: Kontakt i teori og praksis
Synet på menneskets grundlæggende natur har ændret sig radikalt indenfor
de seneste årtier. Vi kan nu dokumentere, at mennesket er et dybt socialt
væsen og er på afgørende vis afhængig af den kontakt, det tilbydes. I dag
betragtes samspilsrummet som det vigtigste af alle udviklingsrum, når det
drejer sig om at være i god trivsel og udvikling.
Oplægget vil have flg. fokuspunkter: to-personers psykologien, neuroaffektiv udviklingspsykologi og tilknytning—om at tænke, handle og analysere rationelt—observation/analyse at relationelle miljø— intro til Trivsels– og Tilknytningslinealen og anvendelse—hvad kendetegner udviklingstøttende samspil?
Jytte Birk Sørensen er Cand. Scient. Soc. Psych. Marte Meo
supervisor og forfatter.
12.30-13.30 Frokost
13.30-16.00 LOUISE KLINGE: Relationskompetence
Lærerens relationskompetence er kompetencen til at indgå i positive relationer til hver elev og klassen som helhed, der fremmer elevernes trivsel og al
sidige udvikling – dvs. både deres faglige, sociale og personlige udvikling.
Samtidig er lærerens relationskompetence med til at muliggøre, at klassen
kan etableres som et læringsfællesskab.
Folkeskolen står og falder med den enkelte lærer. Derfor handler alt, hvad
Louise laver, om at bidrage til, at alle lærere kan agere relationskompetent.
Lærerens relationskompetence er den primære faktor, der afgør om børn og
unges tid i skolen enten er spild af tid eller er fundamentet for, at de efter
endt skolegang vil og kan bidrage til omverdenen med deres unikke styrker.
Louise Klinge har i sin forskning været lige optaget af, hvad der kendetegner
lærerens relationskompetence, som hvordan læreren bliver i stand til at agere relationskompetent.
Louise Klinge er adjunkt, ph.d. og praktiker
louiseklinge.dk
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Praktiske oplysninger

Kursussted Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle, Tlf. 76 43 67 01
Tidspunkt

Onsdag den 14. november til torsdag den 15. november 2018

Tilmelding

Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside
www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm
Tilmeldingsfrist: 10. september 2018
Eftertilmelding kan finde sted i det omfang, der er ledige pladser.
Timelding betragtes som bindende, og der kræves fuld kursusafgift ved udeblivelse eller afbud.
Når tilmelding er modtaget, fremsendes bekræftelse pr. e-mail.
Opkrævning til betaling via EAN nr. følger senere.

Kursusafgift 2-dages kursus med overnatning for medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening kr. 3.550,- .
For ikke-medlemmer er prisen kr. 3.850,-, som inkluderer et års medlemskab
af Danmarks Specialpædagogiske forening, idet kun medlemmer kan deltage i
kurset.
Alle kursusdeltagere indkvarteres på enkeltværelse.
1-dagskursus onsdag/torsdag pr. dag kr. 1.700,- inkl. frokost og kaffe/brød.
Ekstra overnatning: Ønsker man at ankomme allerede den 13. november og/
eller at blive til den 16. november kan ekstra overnatning bestilles direkte
hos Vejle Center Hotel. Denne udgift afregnes direkte med Vejle Center Hotel.

For yderligere oplysninger/spørgsmål kontakt kursus@specialundervisere.dk

