Danmarks Specialpædagogiske Forening

Specialpædagogisk Årskursus 2017
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Angst og vægring
i forhold til deltagelse
i læringsfællesskaber
Hvad gør vi?
Vejle Center Hotel 8. og 9. november 2017

Danmarks Specialpædagogiske Forenings Årskursus 2017

Program
Onsdag den 8. november

9.00-9.30 Ankomst og kaffe/rundstykker.
9.30-9.45

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

9.45-11.45 SØREN ØSTERGAARD: Ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er
mere fokus på at BESTÅ end FORSTÅ!
Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus på at bestå snarere end
at forstå. De oplever, at de stadig tidligere skal præstere - de bliver løbende
vurderet via nationale test og i 6. kl. kommer UU vejlederen første gang og
fortæller om uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle!
Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange
krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at
støtte unge, så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af
de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg.
Søren Østergaard er uddannet indenfor samfundsvidenskab og teologi og har
en ph.d. grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derudover er han daglig leder af CUR
(Center for Ungdomsstudier). Søren Østergaard har skrevet en lang række
bøger omkring børn og unge.
12.00-13.00 Frokost
13.30-16.30 Projekt SKULK. Inspiration til skoler, lærere og vejledere til håndtering af
skolefravær.
Projekt Skulk er et metodeudviklingsprojekt. Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve ideer til forebyggelse og nedbringelse af børns skolefravær.
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

Danmarks Specialpædagogiske Forenings Årskursus 2017

Program
Torsdag den 9. november

6.30-8.00 Mulighed for morgensvømning
7.00-9.00 Morgenbuffet

For kursister, der kun deltager torsdag, vil der være kaffe/the og et
rundstykke kl. 8.30-9.00
9.00-12.00 LISE ANDERSEN: Hvad er angst??
Lise Andersen vil give en indføring i, hvad angst er: Hvad forårsager angst?
Hvad sker der i hjernen? Hvad sker der i kroppen? Og hvad gør vi for at undgå angsten? Lise vil give os en indføring i den undvigelses- eller sikkerhedsadfærd, der vedligeholder angsten, og hun vil fortælle, hvordan man arbejder
med gradvis eksponering for at komme af med angsten. Der vil være mulighed for, at der ud fra deltagernes eksempler kan arbejdes med modellerne
for forståelsen af angst og angsthåndtering/behandling.
Lise Andersen er Privatpraktiserende Psykolog og Specialist i Børnepsykologi. Hun underviser i terapi med børn og unge og har bl.a. undervist på Københavns Universitet. Gennem mange år har Lise Andersen i sin praksis arbejdet
med børn og unge, der slås med angst. Derved har hun opbygget et dybdegående kendskab såvel til mekanismerne bag angst som til de redskaber, man
kan bruge til at håndtere angst.
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 LISE ANDERSEN: Hvad er angst?? ...fortsat.
15.15-16.00 LISSI GLINTBORG - Stoppestedet: Angst fylder meget blandt børn og unge.
Flere og flere får diagnosen angst og bliver tilbudt forskellige former for
behandling/forløb f.eks. Cool Kids og Chilled. Men hvordan gør vi så lige i undervisningen, for ét er teori, ét andet praksis, når angsten allerede rammer
ved indgangen til skolen, eller den hæmmer så meget, at der
skal hjemmeundervises.?
Stoppestedet er et undervisningstilbud på Broskolen.
Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er
der mulighed for, at eleven tilknyttes Stoppestedet i en kortere eller længere periode.
Lissi vil give et par eks. på, hvordan man kan prøve at tackle børn med angst i
skolen. Hun har bl.a. taget Cool Kids kurset på angstklinikken i Århus.
Lissi Glintborg er lærer og AKT-lærer og har arbejdet med børn med angst i
de sidste fem år. Hun ser en voldsom stigning i antallet af disse børn.

Danmarks Specialpædagogiske Forenings Årskursus 2017

Praktiske oplysninger

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

Onsdag den 8. november til torsdag den 9. november 2017

Tilmelding

Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside
www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2017
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 7. november og/
eller at blive til den 10. 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

