
Redskaber, redskaber og atter redskaber til Inklusion

Ugekursus 3.–10. november i dejlige Bodrum i Tyrkiet. 
Pris kr.6.790,-/ kr.1.131,- pr. kursusdøgn. 
Betal i 2013 eller 2014. Afrejse fra Billund og Kastrup.

3 hold pædagoger, ledere, konsulenter og seminarielærere har 
deltaget i vores 3 tidligere inklusionskurser. 
Vi er blevet kraftigt opfordret til at gentage successen: 
Velkommen til store faglige, sociale og kulturelle oplevelser! 
Vi synger dagligt i vilden sky og satser kompromisløst på god stemning.

Bent Madsen 
forsker, inklusionsakademiet.dk
Tidligere leder af Det nationale Videncenter for 
Inklusion og Eksklusion
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.

Allan Stevns Bach
lektor i psykologi og ph.d-studerende ved UCN, ucn.dk 
Fokus på fagpersonens Lederskab og 
inklusionskompetencer
Inklusion kræver relationskompetente voksne, der tager 
ansvar for en tillidsfuld kontakt, og som kan understøtte 
læring. 
Se frem til konkrete redskaber til at Tage Lederskab ud fra 
8 samspilstemaer, som baserer sig på langvarige studier 
af positive samspil. Træning i analyse af videoklip indgår.

Benny Schytte              
kultursociolog, legepladsforsker, bennyschytte.dk
Leg, venskaber og inklusion – på legepladsen
Vi skal udvikle legepladser, hvor bæredygtighed, 
venskaber og inklusion er centrale elementer 
i en Legepladsens Pædagogik? 
Få lyst, mod og inspiration samt redskaber via et 
foredrag og masser af inspirerende fotos.

Per Ryt-Hansen 
kursusleder i Bodrum, konsulent, og ekstern lektor, 
humor.dk og helt ny opvaekstkurser.dk
Leg og idræt som redskab til inklusion
Den frie leg kan være en centrifuge, som børn ryger ud 
af. Hvad er pædagogens inkluderende redskaber her? 
Hvordan kan pædagogen tilrettelægge leg og idræt, 
der kan imødekomme alle børn? 
Erfaringer fra Legeværksteder til inklusion af børn og 
diagnosebørn. I dette modul får du lejlighed til at være 
inde og ude - med pæn risiko for godt vejr.

humor.dk
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Tilmelding senest 1. juli 2013
Pris 6.790.- ex. moms, dækker rejse,ophold (eneværelse 950.-), morgen- og 
aftenbuffet, kaffepauser, undervisning, materialer og kursusbevis. 
Herudover kulturarrangementer med 2 institutionsbesøg. 
Send navne-telefonnummer-eannummer-og ønsker om indlogering. 
Ring 4017 6249 for spørgsmål

Bistrupvej 49 . 3460 Birkerød . 4017 6249 .  info@humor.dk 
Se mere på www.humor.dk og helt ny opvaekstkurser.dk  
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Marte Meo - nyt hold til Marte Meo uddannelsen
Starter til efteråret 2013 i Birkerød
Kontakt Jette Waagner . 2120 6249 / 4017 6249 . Se mere på marte-meo.dk

Pernille Roug              
konsulent, tidligere seminarielærer, 
martemeoforum.dk Licensed Marte Meo 
Supervisor, lærebogsforfatter
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. Træning i analyse af videoklip 
ud fra faste analysepunkter.

”Det var et fantastisk kursus, som jeg aldrig 
vil glemme. Det var virkelig et vendepunkt for mig. Jeg har 
aldrig tidligere oplevet så højt fagligt niveau på et kursus” 
Anita Kleischman, souschef, Louisegården 
(om et tidligere kursus i Inklusion)


