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Onsdag den 4. november 2015 
 

9.00 - 9.30   Ankomst og kaffe/rundstykke 
 
9.30 - 9.35   Velkomst v/ Steen Polk formand for Danmarks Specialpædagogiske Forening 
 
9.35 - 12.00  Micki Sonne Kaa Sunesen: Mediated Learning Experience 

Mediated Learning Experience er en tilgang til læring, som er baseret på et kombineret 
neuropsykologisk og socialpædagogisk grundlag. Metoden er oprindeligt udviklet af den 
israelske professor, Reuven Feuerstein. Micki Sonne Kaa Sunesen, der til dagligt er 
chef i Center for Medieret Læring og Inklusion, afvikler netop nu et Ph.d. forsknings-
projekt, hvor han undersøger i hvilken udstrækning lærere og pædagoger oplever meto-
den som praksisunderstøttende i arbejdet med inklusion, herunder: at skabe lærings- og 
deltagelsesmuligheder for alle børn.  
Dagen vil blive afviklet på en engagerende og involverende måde. Der vil være en blan-
ding af faglige oplæg, refleksion og aktiviteter i grupper og drøftelser i plenum. Kom og 
hør bl.a. svare på følgende spørgsmål: 
Hvad er Mediated Learning Experience? 
Hvorfor denne metode i arbejdet med inklusion? 
Hvad oplever lærere og pædagoger, som bruger metoden? 
Mediated Learning Experience - som inklusionsstrategi på organisationsniveau; hvor-

dan? 
Mediated Learning Experience – hvad kan denne metode ikke? 

 
12.00 - 13.00 Frokost  
 
13.00 – 17.00 Micki Sonne Kaa Sunesen: Mediated Learning Experience… (fortsat) 
 
18.00 – 19.00 Generalforsamling i DSF 

Dagsorden og vedtægter ligger på foreningens hjemmeside. 
 
19.00  Middag  
 
20.30 - 21.30  Blå time. Faglig og fagpolitisk snak ved Danmarks Specialpædagogiske For-

ening. Baren er åben med mulighed for fællessang. 



 
 
 
 
 
Torsdag d. 5. november 2015 
 
6.30 – 8.00  Mulighed for at morgensvømme  
 
7.00 - 8.00  Morgenbuffet  

For kursister, der kun deltager torsdag, vil der være kaffe/the og et rundstykke kl. 8.30
-9.00 

 
9.00 – 12.00 Camilla Obel Juul Hansen: Diamantforløbet 
 

Diamantforløbet er et undervisningsforløb i vredeshåndtering for unge mellem 14-25 
år. Undervisningsforløbet er manualbaseret og udviklet i Rødovre kommune i tæt samar-
bejde med de unge selv. Det udbydes som del af inklusionsindsatsen på alle folkeskoler 
i Rødovre og udbydes også andre steder i landet. Vi har i skrivende stund uddannet ca. 
150 professionelle fra hele landet til Diamantforløbsledere. Udgangspunktet i Diamant-
forløbet er, at vrede er en almen følelse, at den er meningsfuld og forståelig. Samtidig 
kan vrede vokse og fylde så meget i en ungs liv, at den får utilsigtede konsekvenser – 
både for den unge selv og for andre. Den kan få betydning for uddannelse, trivsel og 
social kontakt. Derfor kan det være nødvendig for nogle unge at lære bedre at kunne 
kontrollere og håndtere vreden på hensigtsmæssige måder. Med Diamantforløbet tilby-
der vi forståelses- og håndteringsstrategier både til de unge og de professionelle, der 
arbejder med de unge.  
Workshoppen i Diamantforløbet vil bestå af en vekselvirkning mellem konkrete øvelser 
og arbejdsmetoder og teoretiske/metodiske pointer. Alle øvelser og metoder er foran-
kret og begrundet teoretisk. Vi vil også fortælle lidt om vores projekt – baggrunden for 
det og udviklingen af det. 

 
12.00 – 13.00  Frokost 
 
13.00 – 17.00 Jens Wilbrandt: Neuroguide 
 

Funktionsudfordringer og pædagogiske udfordringer hos elever med neurokognitive ud-
viklingsforstyrrelser 
Neuropsykologisk og neuropædagogisk forståelse af hjernen og hjerneprocesser 
Den praktiske specialpædagogiske værktøjskasse 
Forskellige perspektiver og tilgange på den specialpædagogiske opgave - kompenseren-
de vs. udviklende tilgange 
En mestringsunderstøttende pædagogik i arbejdet med specialelever 
Dynamisk testning og mediering  

 

 
 



 
 
 
 
 
Praktiske oplysninger 

 
 
Kursussted Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle, Tlf. 76 43 67 01.  
 
Tidspunkt  Onsdag den 4. november til torsdag den 5. november 2015.  
 
Tilmelding  Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside 

www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm  
  
 Tilmeldingsfrist: 1. juli 2015 

Eftertilmelding kan finde sted i det omfang, der er plads. 
 
Tilmelding betragtes som bindende, og der kræves fuld kursusafgift ved udeblivelse el-
ler afbud.  

 
 Når tilmelding er modtaget, fremsendes bekræftelse pr. e-mail.  

 Opkrævning til betaling via EAN nr. følger derefter.  
 

 Yderligere oplysninger/spørgsmål kontakt kursus@specialundervisere.dk  
 
 
Kursusafgift  2-dagskursus kr. 3400,-. Alle deltagere indkvarteres på enkeltværelse 

 1-dagskursus kr. 1400,- inkl. frokost og kaffe/brød 
 

 Ekstra overnatning  
 Ønsker du at ankomme allerede den 3. november og/eller at blive til den 6. november 

kan ekstra overnatning bestilles direkte hos Vejle Center Hotel. 
Denne udgift afregnes direkte med Vejle Center Hotel.  

http://www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm
mailto:kursus@specialundervisere.dk

