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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.
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Inklusion og relationskompetence  
– med størst fokus på den voksnes lederskab

Trin til en inkluderende praksis

Den inkluderende leg

TILMELDING – HURTIGST MULIGT – SENEST 20. FEBRUAR

For at børn og unge kan opleve sig som ligeværdige og aktive 
i samvær og i læreprocesser, kræves der relationskompente 
voksne, der tager ansvar for kvaliteten i relationen, som kan 
skabe en tillidsfuld kontakt, som kan understøtte læringen. Med 
en resurseorienteret tilgang, lærer du at Tage Lederskab ud fra 8 
samspilstemaer. Den metodiske tilgang baserer sig på langvarige 
undersøgelser af positive samspil og kobler sig fint til Jyttes og 
Pernilles undervisning. 

Peter Westmark, cand. pæd. psyk., 
lektor ved University College Nordjylland.

Fra tilpasning til reel inklusion. Hvordan ”oversættes” teori om 
inklusion til en praktisk hverdag? Hvordan håndteres forskellighe-
der og konflikter? Hvilke tegn viser, at det bevæger sig fornuftigt 
fremad? Hvordan sættes mål for inklusion - og af hvem?

Få metoder til undersøgelse af børns oplevelser af problemer 
og af inklusion. Få en effektiv ”nøgle” til analyse, planlægning og 
evaluering af inklu sion i praksis. Pernille giver personlig vejled-
ning ud fra deltagernes medbragte cases. 

Pernille Hviid, uddannet pædagog, phd., børneforsker og forfatter til bøger om børn og SFO

Undersøgelser viser, at marginaliserede børn kan profitere af 
strukturerede fælleslege – herunder lege med tons, tummel og 
samarbejde. Kurset giver praktiske eksempler, teoretiske be-
grundelser og sætter fokus på pædagogen som igangsætter og 
formidler af sådanne aktiviteter.

Per Ryt-Hansen, konsulent og ekstern lektor

Prisen kr. 6.490,– ex. moms inkluderer rejse, 
dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr. 
950,–) morgen- og aftensmad, undervisning, 
materialer og kursusbevis. Herudover tilbydes 
kulturdag med spændende institutionsbe-
søg, aftenarrangement og fest. Mail navne, 
institutionsadresse, telefon, eannummer, 
indlogering. Ring 4918 1642 for spørgsmål. 
Vælg mellem betaling i 2011 eller i 2012 eller 
delt betaling.

”Det var et fantastisk kursus, som 
jeg aldrig vil glemme. Det var virke-
lig et vendepunkt for mig. Jeg har 
aldrig tidligere oplevet så højt fag-
ligt niveau på et kursus”
Anita Kleischman, souschef,  Louisegården  
[om det afviklede kursus i Inklusion]

Nyt hold til uddannelsen til Marte Meo Terapeut 
Starter forår 2012 i Birkerød. I kan også selv samle et hold i 
jeres kommune, så kommer Jette Waagner til jer.  
Ring 2120 6249 eller 4918 1642 for mere information.


