
DEN SOCIALPÆDAGOGISKE 
NYSGERRIGHED
– om at forstå borgeren

KONFERENCE

MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2019 KL.10-16 PÅ 
COMWELL KOLDING

En væsentlig del af den socialpædagogiske kernefaglighed er at 
være nysgerrig på borgeren og finde ind til mennesket bag den 
kognitive og kommunikative funktionsnedsættelse.
På konferencen sætter vi fokus på, hvad det vil sige at have en 
kognitiv funktionsnedsættelse, hvad der er vores faglige rolle i 
forhold til at få mennesker til at vokse samt nogle af de tilgange 
og metoder, vi kan bruge til at skabe de bedste muligheder for, 
at mennesker med funktionsnedsættelser kan leve et godt og 
værdigt liv.

Konferencier Klods-Hans for viderekomne vil lede os igennem 
dagen og byde op til faglig refleksion og kollegial nysgerrighed.

Vel mødt!

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en 
at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, 
først og fremmest maa passe paa at finde 
ham der, hvor han er, og begynde der. Dette 
er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver 
der ikke kan det, han er selv i en indbildning, 
naar han mener at kunne hjælpe en Anden.”

Søren Kierkegaard, SV bd.18 s.92



OPLÆG I PLENUM
KOGNI…  HVA’ FOR EN FISK…
Kognition er et begreb, der dækker over de processer, der 
foregår i vores hjerne, når vi tænker. Det vil sige vores evne 
til at koncentrere os, det tempo hjernen arbejder i, indlæring 
og hukommelse samt evne til at danne overblik og struktur. 
Kognitive funktionsnedsættelser kan have mange årsager: 
sygdomme i hjernen, kroniske smerter og træthed for at 
nævne nogle. Det normale har vide rammer, og vi taler om en 
funktionsnedsættelse, når vi ikke længere er i stand til at gøre 
som vi plejer, for eksempel huske aftaler uden at skrive dem ned. 
En kognitiv funktionsnedsættelse rammer os såvel individuelt 
som i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Kognitive 
funktionsnedsættelser er usynlige og kan være svære for andre 
at forstå. 

Oplægget handler om kognition og hvordan vanskeligheder kan 
vise sig, samt hvordan vi imødegår disse vanskeligheder både 
professionelt og personligt.

Jannie Engelbrecht, neuropsykolog ved Sclerosehospitalerne 

FÅ MENNESKER DU MØDER TIL AT VOKSE
Helbred er som du har det – Modstandskraft er som du ta’r det

Med afsæt i nyeste sundhedsforskning stiller Peter Thybo skarpt 
på de vigtigste beskyttende faktorer, der ligger bag oplevelsen af 
trivsel, håb og optimisme i hverdagslivet – også hvis man bliver 
ramt af sygdom og handicap.

Peter Thybos sundhedsmodel Det Dobbelte KRAM anvendes 
i dag bredt i flere kommuner som et fælles tværfagligt 
og ressourceorienteret arbejdsgrundlag for trivsel. I 
sundhedsmodellen findes et mentalt sundheds-KRAM som er en 
forkortelse for Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring. 
Det er vigtige faktorer, når den professionelle ønsker at være 
nysgerrig på borgeren og ”få mennesker du møder til at vokse”. 
Sundhedsmodellen viser også, hvordan det er muligt at have en 
kronisk sygdom og være sund på samme tid. Der er imidlertid 
også snublefælder i det socialpædagogiske arbejde, og foredraget 
afslutter med overvejelser om ”sprogets konstituerende kraft og 
institutionelle identiteter” som utilsigtet stigmatiserer borgeren.
Peter Thybo Jørgensen, forfatter, sundhedsinnovator mm. Peter 
Thybo har skrevet bogen Det Dobbelte KRAM (Hans Reitzels 
Forlag, 2016) og ”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” (Hans 
Reitzels Forlag, 2013).

Peter Thybo Jørgensen, forfatter, sundhedsinnovator mm. Peter 
Thybo har skrevet bogen Det Dobbelte KRAM (Hans Reitzels 
Forlag, 2016) og ”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” (Hans 
Reitzels Forlag, 2013).

PROGRAM 
9.30  Morgenmad og indskrivning

10.00 VELKOMST 
 Marie Sonne, forbundsnæstformand

10.05  DAGENS PROGRAM OG HILSE PÅ
  Klods-Hans for viderekomne

10.15 KOGNI…  HVA’ FOR EN FISK…
 Jannie Engelbrecht, neuropsykolog 

ved Sclerosehospitalerne

10.45 FÅ MENNESKER DU MØDER TIL AT VOKSE
 Peter Thybo, forfatter, sundhedsinnovatør mm.

11.40 REFLEKSION OVER PETER THYBO OG 
JANNIE ENGELBRECHT’S OPLÆG

 Klods-Hans for viderekomne

12.00   FROKOST

13.00  SESSIONER INKL. KAFFEPAUSE
 Vælg mellem én af tre sessioner:

 1. MENNESKET BAG 
FUNKTIONSNEDSÆTTELSEN

 Chalotte Glintborg, Ph.d., Assistant 
Professor of Rehabilitation Psychology

 Projektleder for INDTRYK & UDTRYK – 
national tilfredshedsundersøgelse efter 
hjerneskade

 2. FRA SKÆBNE TIL LIV – OM VALIDERING
 Inger Marie Andersen, forstander på Bostedet 

Kærvang - et socialpsykiatrisk tilbud til 
voksne med svære psykiske lidelser som fx 
personlighedsforstyrrelser, svære demens 
sygdomme mv. 

 3. KULTUR SOM KOMMUNIKATION
 Mette Kirstine Demuth, dramalærer 

og instruktør, Kompagni KARAVANA, 
Kunstnerhuset Karavana

 Geske Skot-Hansen, pædagog, 
billedkunstlærer og pd. I projektledelse.

15.00 KOLLEGIAL NYSGERRIGHED
 Klods-Hans for viderekomne

15.30 TAK FOR I DAG  
 Medlemmerne af koordinationsgruppen for 

Fagligt selskab siger på gensyn!
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1. MENNESKET BAG FUNK-
TIONSNEDSÆTTELSEN
Oplægget sætter fokus på 
indersidebetragtninger fra personer, 
der rammes af hjerneskade samt deres 
nære pårørende. Det handler om tab 
af identitet og om de problemstillinger 
og udfordringer, der følger med en 
skade – fx i familielivet, i ægteskabet 
og i arbejdslivet. En hjerneskade har 
vidtrækkende konsekvenser for et 
menneske og de nære pårørende. 
Ikke kun det pludseligt forandrede 
liv påvirker ens identitet, men også 
forandrede blikke fra pårørende, 
omverdenen og mødet med det 
professionelle hjælpesystem. Når man 
træder ind i et rehabiliteringsforløb, 
er der en risiko for, at personer 
med hjerneskader objektgøres og 
konstrueres i reducerede positioner, 
hvilket påvirker selvforståelse og 
identiteten yderligere. Når vi taler om 
fagprofessionelles syn på personer, 
der rammes af hjerneskader, taler vi 
også om fagprofessionelles syn på sig 
selv som fagpersoner. Noget tyder på 
et skærpet behov for, at professionelle 
bliver bedre til at se mennesket, 
de skal samarbejde med og lader 
dette menneskes unikke identitet 
være udgangspunkt for relationen og 
rehabiliteringsarbejdet frem for at lave 
et generaliseret tredje af personen, 
med risiko for objektgørelse.

Chalotte Glintborg, Ph.d., Assistant 
Professor of Rehabilitation 
Psychology. Projektleder for 
INDTRYK & UDTRYK – national 
tilfredshedsundersøgelse efter 
hjerneskade

3. KULTUR OG KOMMUNI- 
KATION – DET FÆLLES 
TREDJE
På Kunstnerhuset KARAVANA i Aarhus, 
som har eksisteret i 25 år, arbejder 35 
kunstnere med billedkunst, musik og 
teater. Fælles for kunstnerne er, at de 
alle er voksne med nedsat fysisk og 
psykisk funktionsevne.

Visionen har fra begyndelsen i 1993 
været, at KARAVANAs kunst skulle 
ud i verden og være en naturlig del 
af samfundet. Igennem årerne er 
det blevet til mange udstillinger, 
forestillinger og koncerter i både ind og 
udland. 

På KARAVANA er det kunstneriske 
arbejde, udover at være en naturlig 
del af det pædagogiske arbejde, 
også en måde at kommunikere med 
omverdenen på. En måde at vise 
det kæmpe potentiale, den dybde og 
refleksion som voksne med nedsat 
funktionsevne har. Der er i det 
moderne samfund et stigende behov 
for sociale inkluderende fællesskaber. 
Kulturen er det, der samler mennesker, 
på trods af alt det, der i øvrigt skiller os 
ad. Her opstår et fælles mødested og 
samtalerum. 

Vi vil fortælle om, hvordan vi arbejder 
med kunstneriske processer bl.a. 
som kommunikationsmiddel både på 
KARAVANA og med verden omkring os. 

Mette Kirstine Demuth, dramalærer 
og instruktør, Kompagni KARAVANA, 
Kunstnerhuset Karavana
Geske Skot-Hansen, pædagog, 
billedkunstlærer og pd. I 
projektledelse

2. FRA SKÆBNE TIL LIV  
– OM VALIDERING 
Mennesker kan have mange 
udtryksformer, og når der er sket 
skader i det kognitive område, kan 
det være svært at etablere og være 
i kontakt med andre mennesker og 
dermed opleve samhørighed og glæde 
i hverdagslivet.

På Bostedet Kærvang er der siden 1999 
arbejdet med validering som tilgang 
og metode til at skabe de bedste 
muligheder for, at mennesker med 
demens kan leve livet godt. Validering 
handler om at møde mennesket, hvor 
det er i øjeblikket og skabe muligheder 
for gode oplevelser i nuet og også for 
at slippe svære oplevelser fra tidligere 
i livet. 

Fortællinger om hvordan de gode 
rammer, 100 % opmærksomhed, 
faglighed og kommunikation skaber 
nye muligheder for et værdigt liv uden 
brug af psykofarmaka.

Inger Marie Andersen, forstander 
på Bostedet Kærvang - et 
socialpsykiatrisk tilbud til voksne 
med svære psykiske lidelser som fx 
personlighedsforstyrrelser, svære 
demenssygdomme mv. 
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER 

HVORNÅR MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2019

STED Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

TILMELDING  TILMELD DIG HER 

PRIS 595 kr.

TILMELDINGSFRIST Torsdag den 24. januar 2019

Har du praktiske spørgsmål til konferencen kontakt Fagligt Servicecenter:  
kursusadministration@sl.dk

SESSIONER
KONFRENCIER: KLODS-HANS 
FOR VIDEREKOMNE
Klods-Hans for viderekomne ved Pernille Jacobsen og 
Henrik Krogh. Pernille og Henrik har i mange år arbejdet 
med forumteater og historiefortællinger. Klods-Hans for 
viderekomne sætter samtaler og handlinger i gang mellem 
mennesker, der skal udleve vores værdier, drømme og visioner 
i praksis. De tager udgangspunkt i det levede liv. Sådan som 
livet faktisk udfolder sig på arbejdspladsen, i skolen, i familien. 

I det der griber os, irriterer os og undrer os i hverdagen.
Klods-Hans for viderekomne inviterer deltagerne til at deltage 
aktivt, fordi kvaliteten af læring vokser, når vi både bruger 
hovedet, kroppen og hjertet. Deres mål er at genskabe 
samtaler på tværs af organisationer. At skabe nysgerrighed. 
At finde ind til letheden.

http://www.klods-hans.com/forumteater.html

KONFERENCE

DEN SOCIALPÆDAGOGISKE NYSGERRIGHED 

https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=b7de10b4-5bd0-e811-a1eb-001dd8b8311b
https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=b7de10b4-5bd0-e811-a1eb-001dd8b8311b

