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6. - 7. november 2019

Specialpædagogisk Årskursus

Program 2019
Onsdag den 6. november
8.30-9.00 Ankomst og kaffe/rundstykker.
9.00-9.15

Velkomst v/ Tina Reimann, formand for Danmarks Specialpædagogiske Forening.

9.15-12.30 KNUD HELLBORN: Neuroaffektiv teori og praksis
- Det neuroaffektive landkort, herunder de neuroaffektive kompasser.
- Hvordan man kan gå fra teoretiske principper til konkrete interventioner
specifikt tilpasset det enkelte barn eller unge .
- Hvordan arbejder vi med børn med forskellig kognitiv og følelsesmæssig
udvikling.
- Vigtigheden af interventioner præget af leg og aktivitet.
- Neuroaffektivt mentaliseringsinterview – gennemgang af neuroaffektiv mentaliseringsskala.
KNUD HELLBORN er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse af behandlingsforløb, implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både
specialområdet og almenområdet. knudhellborn.dk

12.30-13.30 Frokost
13.30-16.30 JAN TØNNESVANG: Vitaliseringspsykologi og –pædagogik
Vitaliseringsmodellen handler om menneskets psykologiske grundbehov og de
relationer og miljøer, der giver psykologisk ilt til – og dermed vitaliserer – disse.
Udgangspunktet er opfattelsen, at vi med den vitaliseringspædagogiske dannelsestænkning kan bidrage til at skabe ressourceorienterede praksistilgange, der
på samme tid respekterer kompleksitet, helhed og praktisk og metodisk professionalitet.
JAN TØNNESVANG er professor og institutleder ved Psykologisk Institut ved Århus Universitet.

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

Middag

20.30

Blå Time Faglig og fagpolitisk snak ved Danmarks Specialpædagogiske Forening. Baren er åben.
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Program 2019
Torsdag den 7. 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 HELLE OVERBALLE MOGENSEN: Vredeshåndtering i praksis
Oplæggets hovedfokus er en konkret og direkte anvendelig gennemgang af
tre forløb, som instruktørerne har udviklet og praktiseret i 5 år, på Møllevangskolen i Aarhus. Alle tre forløb er elevkurser, som hjælper klassen, samt
den enkelte elev med at sanse og forstå egne tegn på vrede, finde strategier
til at undgå at vreden bliver fysisk, og få hjælp af kammerater og voksne, når
vredesudbruddet er ovre. Kursets tre forløb kan indgå i procedurer for håndtering af ud ad reagerende adfærd.
Formålet med vredeshåndteringsforløbene er
- at sende tydelige signaler om at de professionelle handler, hvis et
barn eller en ung slår.
- at de professionelle har konkrete indsatser der virker.
- at vi ønsker at hjælpe såvel den, der har slået, som den der er blevet slået.
HELLE OVERBALLE MOGENSEN er lærer, diplomlærer, fagbogsforfatter og udøvende inklusionsvejleder. Hun har i 20 år arbejdet som lærer i almen- og specialklasser og har derudover fem
års erfaring som inklusionsvejleder. helleoverballemogenensen.dk
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.00 PEDER MØGELVANG PEDERSEN: Digitale teknologier i AKT/trivselsarbejde
PEDER MØLVANG PEDERSEN er cand.pæd. i it-didaktisk design,
lektor hos UC Lillebælt.

14.15-15.15 JAKOB MEJLHOLM: Mindhelper -mental sundhed for unge på 13-20 år
Mindhelper.dk er et website om mental sundhed målrettet unge i alderen 1320 år. På Mindhelper får unge blandt andet:
- Viden om de vigtigste risikofaktorer og beskyttende faktorer for
mental sundhed.
- Adgang til digitale redskaber, som de kan bruge til at træne robusthed, selvværd, problemløsning og sociale relationer.
JAKOB MEJLHOLM er konsulent og projektleder på Mindhelper
15.15-15.30 Afslutning
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Praktiske oplysninger

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

Onsdag den 6. november til torsdag den 7. november 2019

Tilmelding

Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside
www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm
Tilmeldingsfrist: 15. august 2019
Eftertilmelding kan finde sted i det omfang, der er ledige pladser.
Tilmelding 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 5. november og/
eller blive til den 8. 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

Vejle Center Hotel

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

