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Inklusion – forskellighed og fællesskab i børns liv og læring

Kritiske analyser, nye forståelser og redskaber i forhold til pædagogers konstruktioner af 
fællesskaber.
Hør også om barrierer i strukturer og rutiner, der kan føre til ufrivillig eksklusion
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Vi gentager successen fra november 2011: 

Mål og baggrund

Kursets 4 hovedundervisere:

Kontakt, trivsel og ligeværdige relationer  
– med størst fokus på barnet

Stadig flere børn og unge udskilles. Der ligger formodentlig både økonomiske og menneskelige grunde 
bag det store fokus, der er på temaet inklusion. Dette kursus sætter fokus på afklaring af begreberne 
rummelighed, integration og inklusion. Herefter stilles der skarpt på hvad, hvorfor, og hvordan Inklusion. 
Underviserne vil give forslag til konkrete handlinger herunder metoder til en inkluderende praksis.

Vi ved, at selvværd, socialitet, tillid, læringslyst, empati og vitalitet 
kun udvikles og udfoldes gennem udviklingsstøttende samspil 
med andre. Hvad kendetegner et inkluderende samspil? Under-
visningen veksler mellem oplæg, dialog og videooptagelser af 
samspil og har følgende fokuspunkter: tilknytningsteori, den 
seneste hjerneforskning og Daniel Sterns udviklingsteori. Modtag 
Trivselslinealen – et konkret redskab til analyse af trivsel og 
mistrivsel i alle typer af relationer. 

Jytte Birk Sørensen lektor i psykologi, Marte Meo Supervisor og 
forfatter. Seneste udgivelser: ”Støt mestring – bryd mønstre” 
2007 og antologien ”Mønsterbrud i opbrud” 2010. 

Ugekursus i Trivsel og  
Inklusion for børn og unge
15. – 22. april 2012 i Tyrkiet. Afrejse fra Billund og Kastrup  
kr. 6.490,– pr. person. 40 deltagere. Allerede 12 tilmeldte.

71 yderst begejstrede deltagere på kurset i november 2011, der gentages til april

Jytte Birk Sørensen og Peter Westmark inddrager i høj grad 
videooptagelser af samspil fra den pædagogiske hverdag.

Vi er igen blevet kraftigt opfordret til at gentage kurset. Velkommen til store faglige, sociale og kulturelle oplevelser! 
Al undervisning vil have fokus på at give dig metoder til at arbejde med inklusion. 

Du vil opleve kurset som yderst handlingsorienteret.
Vi synger dagligt i vilden sky med hver vores næb og satser kompromisløst på god stemning.

Tilmelding 5. juni. Men send en mail allerede nu, hvis I er interesserede. Det vil være en stor hjælp

Jesper Gregersen

Cand. mag i pædagogik/
psykologi og
certificeret ICDP-træner

icdp-øst.dk  

Relationskompetence

Få konkret metode og et pædagogisk værktøj til udvikling af den voksnes inkluderende
lederskab i relationen til børn. Glæd dig til træning i analyse af samspil via videoklip af sam-
spil. Metoden kan også anvendes til voksenrelationen bl. a. som ledelsesværktøj.

Pernille Roug

Konsulent, tidligere 
seminarielærer,
Licensed Marte Meo 
supervisor og
lærebogsforfatter

martemeoforum.dk

Kontakt, samspil og udvikling

Tilknytningsteorier, udviklingsstøttende samspil, inklusion og seneste hjerneforskning som
redskaber til fremme af selvværd, socialitet, empati, vitalitet og nysgerrighed.
Teorier og metode-redskaber vises flittigt på video af samspil. Analyser af samspil på 
videoklip ud fra faste analysepunkter. 

Successen gentages for 5. gang: 
Ugekurset i Alanya: Inklusion – metoder og atter metoder!

 18. - 25. okt. Pris kr. 6.990.- / 1.165.- pr. kursusdøgn. Nyt: ”All Inclusive” (spar diæterne). 
Afrejse fra Kastrup og Billund.

4 hold pædagoger, ledere, konsulenter og seminarielærere har deltaget i vores 4 tidligere inklusionskurser.
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Gülay Kekec Neubert

Institutionsbesøg – besøg på institutioner, med særlig inspirerende profiler 

Foredrag om Integration og tyrkiske-danske relationer ved Mesut Güres fra International 
Culture Center of Mahmutlar

Foredrag om et metodisk inklusionsarbejde med børn og unge med koncentrations- og 
adfærdsproblemer – herunder vrede. Træning i sociale færdigheder og vredeshåndtering er i 
centrum. Målet er at kunne fungere i en gruppe eller i en klasse

Marte Meo - nyt hold til Marte Meo uddannelsen 

Nye hold til Marte Meo uddannelsen november 2014 og 
forår 2015 i Birkerød.
Kontakt Jette Waagner: 2120 6249 / 4017 6249 
Bed også om program for temadag, foredrag og forældremøde.
Jette Waagner og Per Ryt-Hansen afvikler temadage, 
der sætter personalet i gang med i fællesskab at benytte 
Marte Meo metoden. (Vi kommer to, I betaler for en)

Se også www.marte-meo.dk. 

Dorte Psilander, institutionsleder 28. april 2014:
”Kære Jette og Per. Alle ansatte var meget begejstret for 
Marte Meo-dagen. De er tændt på at gå i gang, så det virker 
efter hensigten. 
Vi vil gerne have 4 medarbejdere med på næste hold”.

Tilmelding gerne hurtigt - 
så er du sikret plads - 
allersenest 5. juni 2014. 
Kr. 6.990.- ex. moms

Dækker rejse, (teknisk rejsearrangør), 
ophold med All Inclusive,  undervisning, 
materialer og kursusbevis. 
(eneværelse kr. 980.-) 
Herudover kulturarrangementer med 2 
institutionsbesøg. 
Send navne, eannummer og ønsker om 
indlogering. 

Ring 4017 6249 for spørgsmål.

Benny Schytte
Kultursociolog og 
lege-pladsforsker

bennyschytte.dk

Fremlæggelse af 1-årigt inklusionsprojekt (2014) på legeplads

- hvor venskaber, læring og inklusion er centrale elementer
Få lyst, mod og inspiration samt redskaber via et foredrag og masser af inspirerende fotos.

Successen gentages for 5. gang: 
Ugekurset i Alanya: Inklusion – metoder og atter metoder!

18. – 25. oktober – kr. 6.990.- / 1.165.- pr. kursusdøgn

Tyrkisk Tema

Per Ryt-Hansen
Kursusleder i Alanya, 
konsulent og ekstern 
lektor

opvaekstkurser.dk

Leg og idræt som redskab til inklusion

Hvad er pædagogens inkluderende redskaber? Hvordan kan pædagogen tilrettelægge leg 
og idræt, der kan imødekomme alle børn? Pædagogisk Bagdør og tilpasning af aktiviteter. 
Erfaringer fra Legeværksteder med diagnosebørn.
I dette modul får du lejlighed til også at være ude - med pæn risiko for godt vejr.


